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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava poslovni načrt novonastalega socialnega podjetja, ki rešuje 
problematiko ravnanja s tekstilnimi odpadki v Sloveniji. Delo v teoretičnem delu podaja 
teoretično ozadje s področja socialnega podjetništva, pisanja poslovnih načrtov in trajnostnega 
ravnanja z odpadki. V empiričnem delu predstavlja konkreten poslovni načrt za podjetje, 
katerega dejavnost je zbiranje, obdelava, predelava ter prodaja rabljenega tekstila in oblačil. 
Predstavljene so glavne točke o razvoju in uresničitvi poslovne ideje, ki zajemajo vizijo 
poslanstvo in cilje podjetja. V nadaljevanju je zajet načrt vzpostavitve, delovanja, opis podjetja 
in njegovih storitev ter analiza konkurence in trga. Analiza trga vključuje lastno raziskavo in 
pregled rezultatov, ki so pokazali, da se prebivalci Slovenije slabo zavedajo negativnih posledic 
nepravilnega ravnanja in odlaganja starega odpadnega tekstila. Niso seznanjeni z možnostmi 
oddaje tovrstnih odpadkov, so pa pripravljeni sodelovati pri oddaji tovrstnih odpadkov 
pooblaščenim zbirateljem in zainteresirani za nakup rabljenega, a še uporabnega tekstila 
oziroma oblačil. Predstavljene so strategije poslovanja, managerska ekipa in finančni načrt 
podjetja. 

Ključne besede: poslovni načrt, socialno podjetje, socialno podjetništvo, zadruga, trajnostno 
ravnanje z odpadki, ponovna uporaba tekstila, prodajalna z rabljenimi oblačili. 

SUMMARY 

The dissertation thesis deals with a business plan, for a new social company, which solves the 
problem of textile waste treatment in Slovenia. The theoretical part of the study provides a 
theoretical definition of a social entrepreneurship, definition of a business plan and sustainable 
waste management. The empirical part includes a concrete business plan for the company 
which activities are collection, processing, sale used textiles and second hand clothing. 
Presented are the main points about development and realization of a business idea which 
include the mission, vision and objectives of the company. The following is a covered plan of 
establishment, functioning, description of a business, services/products, and a competition with 
the market analysis. The Market analysis includes its own investigation, overview of the 
results, which showed that the Slovenian residents are not well informed about negative 
consequences of improper handling of old textiles, potential award of such waste and great 
willingness to participate and purchase of used textile/clothes. Presented are business strategy, 
management team and financial business plan. 

Key words: business plans, social company, social entrepreneurship, cooperative, sustainable 
waste management, reuse of textile, second hand shop. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

V zaključni projektni nalogi bomo izdelali in predstavili poslovni načrt za socialno podjetje, 
katerega namen je vzpostaviti sistem za izvajanje dejavnosti zbiranja, sortiranja, obdelave, 
predelave ter prodaje rabljenega tekstila in tekstilnih izdelkov. Predelana oblačila bomo nadalje 
prodajali v lastni trgovini z oblekami iz druge roke ali odprodali za nadaljnjo reciklažo. Skozi 
poslovni načrt bomo prikazali lastnosti načrtovanega projekta, opis in potek poslovnega 
procesa ter opravili natančno tržno raziskavo. Poslovni načrt nam bo v pomoč pri nadaljnjem 
planiranju poslovnega procesa ter pri predstavitvi projekta potencialnim partnerjem in 
investitorjem. 

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga njegov imetnik ali povzročitelj ne more ali ne želi 
uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato namerava ali mora zavreči 
(Minet 2011). 

Deutsch (2010, 38) pravi, da se z odpadki srečujemo vsakodnevno, tako v gospodinjstvih, 
pisarnah, tovarnah, šolah, vrtcih, bolnišnicah kot na ulici in cesti. Skrb za okolje, v katerem 
živimo, postaja vedno bolj pomembno, zato nikakor ne moremo zanemariti pomembnosti 
njihovega odstranjevanja. V Sloveniji se soočamo z naraščanjem količin odpadkov, problemi 
prekomernega odlaganja odpadkov na odlagališča nenevarnih odpadkov in ne-ločenim 
zbiranjem odpadkov na izvoru.  

Količine odpadkov so še posebno izrazito naraščale v zadnjih treh desetletjih preteklega 
stoletja, predvsem zaradi gospodarske rasti in izrazito potrošniško usmerjenega razvitega dela 
družbe. V gospodarsko razvitejšem delu sveta povprečen prebivalec ustvari dnevno od enega 
do treh kilogramov komunalnih odpadkov. V Sloveniji se po tem merilu uvrščamo med srednje 
razvite države, saj je Slovenec v letih 2008, 2009 in 2010 dnevno proizvedel v povprečju 
približno 1,2 kilograma komunalnih odpadkov (SURS 2009, 2010, 2011). 

Dakić (2010) ugotavlja, da odpadke ločujemo v premajhni meri. Glede na zahteve EU bi bilo 
treba količine na legalna komunalna odlagališča odloženih odpadkov do leta 2010 zmanjšati za 
petino v primerjavi z letom 2000. V Sloveniji pri ravnanju s komunalnimi odpadki zaostajamo 
za drugimi razvitejšimi državami na tem področju, predvsem pri ločenem zbiranju odpadkov. 
Količina komunalnih odpadkov narašča, ločeno pa se jih v Sloveniji za zdaj uspe zbrati le 
dobrih 11 odstotkov. Glede na količino odloženih odpadkov na legalna komunalna odlagališča 
se še vedno premalo odpadkov predela. 
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»V Sloveniji po podatkih Evropske komisije na odlagališčih še vedno pristane skoraj 80 % 
odpadkov, medtem ko je povprečje v Evropski uniji okoli 40 %. Delež recikliranih odpadkov 
V Republiki Sloveniji sicer hitro narašča, vendar še vedno znaša le okoli 12 %« (STA 2011). 

Ignjatović (2009, 2–8) navaja, da si je Evropska unija, vključno z Slovenijo, zadala za cilj, da 
postane gospodarsko in okoljsko učinkovita družba recikliranja ter se tako izogne nastajanju 
odpadkov in jih uporabi kot vire. S takšno usmeritvijo bi prispevali k preusmeritvi tokov 
odpadkov od njihovega odlaganja v razne oblike predelave, s tem bi izboljšali tehnologije 
recikliranja in delež kompostiranja ter predelavo odpadkov v energetske namene. 

Izdelovanje izdelkov se večinoma začenja s pridobivanjem surovin iz naravnih virov, ki 
vstopajo v procese proizvajanja. Iz njih nastanejo izdelki, ki so shranjeni v embalaži, v kateri 
dosežejo uporabnike (kupce/odjemalce/potrošnike), ob koncu svoje življenjske dobe pa 
postanejo nekaj, kar imenujemo odpadek. Odpadkov je vedno več, ker postaja obdobje 
uporabe izdelkov vse krajše in ker je vedno več izdelkov za enkratno uporabo (Keuc idr. 2005, 
3). 

Keuc idr. (2005, 3) ugotavljajo, da je tradicionalno razumevanje odpadkov na konceptualni 
ravni zavajajoče, saj odpadki veljajo za neuporabne smeti. Trajnostno razumevanje ravnanja z 
odpadki pa temelji na njihovem drugačnem razumevanju in obravnavanju –to so koristne snovi 
in predmeti, ki jih je mogoče spet uporabiti, predelati in reciklirati. Ravnanje z odpadki 
(komunalnimi, kmetijskimi, nevarnimi in industrijskimi) postaja izziv, odpadki niso zgolj 
problem končnega potrošnika in izdelovalcev, pač pa širši politični in družbeni problem, s 
katerim se soočamo v celotnem družbenem sistemu. 

Jurša (2010, 30) pravi, da se družbe soočajo z okoljskimi vprašanji v presečišču treh 
elementov. Prvi element je država, ki mora korektno in uspešno upravljati z okoljem, v 
katerem deluje. Drugi se nanaša na konkretno ravnanje prebivalcev, podjetij in drugih 
subjektov družbe. Tretji element pa so okoljske tehnologije in ekološke inovacije, ki v 
ekološkem smislu omogočajo, da prebivalci živijo okolju prijazno življenje (ob normalni stopnji 
potrošnje) in se jim pri tem v večjem obsegu ni treba odpovedati obstoječi ravni zadovoljevanja 
potreb. Prav okoljske tehnologije in ekološke inovacije predstavljajo vse oblike inovacijskih 
aktivnosti, ki imajo za posledico ali cilj izboljšati zaščito okolja. Med ekološke inovacije sodijo 
novi produkcijski procesi, novi proizvodi, storitve ali nove okoljske in poslovne metode. 
Uporaba ali izvrševanje teh bo verjetno zaščitila okolje, bistveno zmanjšala tveganje za okolje 
in onesnaževanje ali kako drugače vplivala na uporabo virov v celotnem življenjskem ciklusu 
njihove uporabe. 

Slapnik (2010, 14) ugotavlja, da koncept sodobnega socialnega podjetništva izhaja iz 19. 
stoletja, ko so se pojavile nove oblike organizacij in podjetij kot odgovor na težave, ki so bile 
posledica globokih sprememb v tedanjem gospodarskem sistemu. Socialno podjetništvo se je 
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uveljavljalo predvsem s kooperativami in tako imenovanimi prijateljskimi družbami, katerih cilj 
ni bil zgolj doseganje dobička, temveč zagotavljanje dobrin in storitev na bolj enakopravni in 
demokratični osnovi, kar je seveda zahtevalo tudi drugačno organizacijo proizvodnje in 
upravljanja.  

Socialno podjetništvo je pravi razcvet doživelo v 90. letih prejšnjega stoletja v nekaterih 
evropskih državah. Od drugih vrst podjetništva se razlikuje v tem, da daje prednost rasti 
socialnega kapitala namesto ustvarjanju dobička. Za socialne, okoljske, lokalne in druge 
probleme predstavlja tržni odgovor na reševanje te problematike in ima za primarni cilj 
zagotavljanje družbenega blagostanja (Predlog zakona o socialnem podjetništvu 2011).  

Repovž (2010, 27) navaja definicijo, daj je socialno podjetništvo trajno opravljanje dejavnosti 
proizvodnje in prodaje proizvodov oziroma opravljanje storitev na trgu, ki so družbeno 
koristne, njihov namen pa je zaposlovanje ranljivih skupin, kot so invalidi, dolgotrajno 
brezposelni, upravičenci do socialne pomoči in druge teže zaposljive osebe. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

V zadnjih letih se tako na globalni kot tudi lokalni ravni soočamo z različnimi problemi, ki 
vplivajo na kakovost našega vsakdanjega življenja in okolja, v katerem živimo. Eden izmed teh 
je tudi problem ravnanja z odpadki, ki jih v največji meri kar zavržemo oziroma jih odlagamo v 
naravo. Kot družba v celoti se v premajhni meri zavedamo, da odpadke tvorijo koristni 
materiali, ki imajo svojo vrednost. Poiskati moramo nove in inovativne rešitve za njihovo 
ponovno uporabo in jim najti novo uporabno vrednost.  

V Sloveniji se soočamo z naraščanjem količin odpadkov in problemi pomanjkanja 
infrastrukture za njihovo sortiranje in predelavo. Velik problem je tudi neločeno zbiranje 
odpadkov na kraju njihovega nastanka. Med vsemi odvrženimi odpadki najdemo tudi veliko 
oblačil, ki so še povsem uporabna. Za zdaj v Sloveniji odlagamo stara oblačila in tekstil med 
mešane odpadke, ti pa se večinoma odlagajo na komunalna odlagališča. Za zbiranje starih 
oblačil obstajajo na slovenskem trgu različne alternative, vendar se izvajajo v zelo majhni meri. 
Težava pa je tudi v tem, da so uporabniki zaradi slabih izkušenj izgubili zaupanje v Rdeči križ, 
Unicef in podjetje Humana. Zaradi tega se le v manjši meri poslužujejo njihovih storitev ter 
velik del starega tekstila in oblačil zavržejo. Ker v tujini take vrste podjetij že uspešno delujejo, 
želimo z zaključno projektno nalogo ugotoviti upravičenost ustanovitve takega podjetja v 
Sloveniji. Z izdelavo poslovnega načrta, ki bo hkrati tudi zaključna projektna naloga, bi radi 
potrdili in nadgradili svoje znanje, pridobljeno med študijem.  
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Zaključna projektna naloga bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega. 
Teoretični del diplomske naloge bo temeljil na analizi prebrane domače in tuje strokovne 
literature. Pri izdelavi bomo uporabili literaturo s področij podjetništva, socialnega 
podjetništva, ekologije ter odpadkov in trajnostnega ravnanja z njimi. Na podlagi strokovne 
literature, člankov in drugih prispevkov bomo podrobneje predstavili področje socialnega 
podjetništva, odpadkov in proces izdelave poslovnega načrta. 

V drugem delu bomo izdelali poslovni načrt, ki bo vseboval podrobno tržno raziskavo in 
analizo SPIN. Analizirali bomo tudi sekundarne vire obstoječih in javno dostopnih baz 
(Statistični urad Republike Slovenije, Agencija za okolje in prostor, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Umanotera, Nacionalni program varstva okolja, Računsko sodišče Republike 
Slovenije idr.). Zanimali nas bodo predvsem podatki o količinah zbranega in na odlagališča 
odloženega tekstila ter tekstila, zbranega za dobrodelne namene humanitarnih ustanov in 
drugih ustanov v Sloveniji. Podatke za tržno analizo bomo pridobili s spletno anketo, na katero 
bodo odgovarjali potencialni uporabniki naših storitev. Predvidevamo, da bomo v analizo 
vključili približno 200 anket, ki jih bomo posredovali različnim društvom in nepridobitnim 
ustanovam, ti pa jih bodo razdelili svojim uporabnikom in članom. Ciljna populacija so vsi 
polnoletni prebivalci Slovenije. V anketi bomo poskušali pridobiti čim več informacij o 
ozaveščenosti prebivalcev Slovenije glede ravnanja s starim tekstilom in oblačili ter vplivov 
proizvodnje bombaža za nova oblačila na okolje, o njihovi pripravljenosti darovati svoja stara 
oblačila ter o tem, kakšna metoda zbiranja bi bila najprimernejša in v kakšnem časovnem 
intervalu. Zanimalo nas bo, ali so že kdaj kupovali rabljena oblačila, zakaj so se odločili za 
nakup in kako so bili zadovoljni. V primeru, da še niso nikoli kupili oblačil iz druge roke, nas 
bodo zanimali razlogi, zakaj ne in v katerem primeru bi se vseeno za tak nakup odločili. Zelo 
pomembna je tudi informacija o tem, kako gledajo na oblačila iz druge roke in kaj menijo o 
novem načinu ravnanja s starimi oblačili v Sloveniji. Zbrane informacije in podatke bomo 
grafično predstavili v programu Excel.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

V raziskavi, ki jo bomo opravili s spletno anketo, bomo od potencialnih uporabnikov poskušali 
pridobiti čim več informacij o tem, ali so pripravljeni darovati svoja stara oblačila ter kakšen 
način zbiranja in čas bi jim najbolj ustrezala. Nadalje nas bo zanimalo predvsem to, ali poznajo 
trgovine za oblačila iz druge roke, ali so taka oblačila že kdaj kupovali ter ali bi se odločili za 
obisk takšne trgovine in nakup v njej. Naša ciljna populacija so vsi polnoletni prebivalci 
Slovenije. Predpostavljamo, da so pripravljeni darovati svoja stara/rabljena oblačila, da že 
poznajo trgovine z oblačili iz druge roke in so/ali bi bili pripravljeni kupiti oblačila v naši 
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prodajalni. Omejitev, s katero se lahko soočimo, je premajhno število izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov. Posledično bi lahko bil vzorec anketirancev premajhen. 
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2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

Zamisel socialnega podjetništva ni nova, saj se že od nekdaj organizacije in posamezniki 
ukvarjajo z novimi rešitvami za socialne probleme. Koncept sodobnega socialnega podjetništva 
izhaja iz 19. stoletja, ko so se pojavile nove oblike organizacij in podjetja kot odgovor na 
težave, ki so bile posledica globokih sprememb v tedanjih gospodarskih sistemih. 

V zadnjem desetletju se je kot odgovor na vse večja socialno-ekološka nasprotja klasičnega 
razvojnega modela začel razvijati nov globalni fenomen – socialno (družbeno) podjetništvo 
oziroma podjetništvo z družbenimi cilji. Razvija se kot nov razvojni model trajnostno 
naravnanih družbeno-ekonomskih sprememb. Ta razvojni model povezuje podjetniško-tržne 
pristope in orodja s humanitarnimi socialnimi modeli s ciljem ekološko vzdržnega razvoja, 
predvsem z iskanjem inovativnih tržnih rešitev za identificirane probleme določene skupnosti 
(Kovač 2010, 8). 

Socialno podjetništvo postaja vse bolj pomemben element družbenoodgovornega 
gospodarskega modela ter pomemben mehanizem promocije socialne kohezije in ekonomske 
demokracije (Zidar in Rihter 2010, 66). 

Ne glede na mnoge v zadnjem desetletju opravljene raziskave in pisanja se v Sloveniji še vedno 
srečujemo s problemom pravilnega razumevanja pojmov »socialno podjetništvo« in »socialna 
ekonomija«. Pomembno je poudariti, da ima »socialna ekonomija« tradicijo, medtem ko je 
pojem »socialno podjetništvo« novejšega izvora in ga nekateri povezujejo zgolj z eno od oblik 
socialne ekonomije, namreč s socialnimi podjetji (Kovač 2010, 11). Za boljše razumevanje 
bomo v nadaljevanju podali splošne opredelitve obeh pojmov.  

2.1 Opredelitev pojma socialna ekonomija 

Pojem »socialna ekonomija« je prvi uporabil francoski liberalni ekonomist Charles Dunoyer v 
svojem delu Treatise on social economy leta 1830 (Slapnik 2010, 14).  

Radej (2010, 41) opozarja, da je odnos do koncepta socialne ekonomije v veliki meri odvisen 
od pravilnega razumevanja tega koncepta in poda najbolj splošno opredelitev: »To je 
ekonomija tako imenovanega tretjega sektorja, ki se nahaja med zasebnim in javnim sektorjem. 
Razlika med enim in drugim je v motivu delovanja, zasebni sektor poganja motiv dobička, javni 
sektor pa motiv skupnega dobra in motiv ustvarjanja javnih dobrin.« Socialna ekonomija ima 
kot takšna dvojni horizont, saj jo hkrati poganjata motiv dobička in ustvarjanje javnih dobrin. 
Nadalje socialno ekonomijo opredeli kot presečno področje med gospodarskim in socialnim 
razvojem, saj velja za dejavnost, ki ustvarja socialne učinke gospodarsko vzdržno. Socialna 
ekonomija je most med obema in kombinira njune lastnosti. Hkrati dodaja, da je pri projektih 
socialne ekonomije bistveno to, da njihovi nosilci drug drugega jemljejo in razumejo kot 
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dopolnilo ter tudi kapital, ki ga skupaj vlagajo, jemljejo kot skupnostno dopolnitev vsakega 
posameznika.  

2.2 Opredelitev pojma socialno podjetništvo 

Socialno podjetništvo je ožja oblika socialne ekonomije. Evropska komisija znotraj pojavnih 
oblik socialne ekonomije posebej opredeljuje socialna podjetja kot obliko, ki deluje nekje vmes 
med javnim in zasebnim sektorjem, le da zasledujejo socialne in okoljske cilje. Svoje dobičke 
namenjajo ali za lasten razvoj ali za razvoj širše skupnosti. Imajo visoko stopnjo podjetniške 
avtonomije in sprejemajo podjetniško tveganje tako kot druga podjetja. Odločanje ne sledi 
logiki lastništva kapitala, saj namesto delničarjev podjetje upravljajo deležniki, vključno z 
zaposlenimi (Kovač 2010, 13).  

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP, čl. 3) opredeljuje socialno podjetništvo kot trajno 
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod 
posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanja storitev na 
trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Socialno 
podjetništvo spodbuja in krepi družbeno solidarnost, kohezijo in prostovoljsko delo. Prav tako 
krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih 
družbenih problemov ter hkrati zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v 
javnem interesu. Razvija nove možnosti zaposlovanja ter zagotavlja dodatna delovna mesta za 
socialno in poklicno integracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu del. 

Socialno podjetništvo se od klasičnega razlikuje po tem, da daje prednost rasti socialnega 
kapitala pred ustvarjanjem dobička. Predstavlja tržni odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, 
lokalnih in drugih problemov ter ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. 
Predstavlja nov koncept reševanja socialnih problemov in je hkrati inovativen pristop, ki z 
uporabo podjetniških veščin dosega socialne cilje, čeprav z omejenimi viri (Slapnik 2010, 14). 

2.3 Socialno podjetje 

V državah Evropske unije so se v okviru socialne ekonomije razvili različni poslovni modeli, 
vendar imajo ne glede na njihov poslovni model iste cilje in vrednote.  

Evropsko Združenje kooperativ, vzajemnih družb, društev in fundacij (CMAF – Social 
Economy Europe) opredeljuje, da gre za organizacije in podjetja, kot so kooperative, 
združenja, vzajemne družbe in fundacije, katerih ustanovitelj ni država. V zadnjem času pa se 
jim je pridružila še posebna oblika socialnih podjetij. Tovrstne organizacije proizvajajo tržne in 
netržne proizvode in storitve, vendar so ustanovljene s socialnim oziroma družbenim ciljem. 
Delujejo po demokratičnem principu članov, uporabnikov in zaposlenih, temeljijo na 
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solidarnosti njenih članov in ne delijo dobička med ustanovitelje. Evropska komisija za vse 
različne pojavne oblike socialnih podjetij ugotavlja naslednje skupne karakteristike: 
 Prispevajo k učinkovitejši tržni konkurenci, a hkrati promovirajo princip solidarnosti in 

kohezije. 
 Zasledujejo primarni princip neodvisnosti od višine pozitivnega donosa na kapital, saj so 

ustanovljena s ciljem zadovoljevanja skupin ali specifičnih potreb tistih, ki jih ustanavljajo, 
ali skupin, ki jim namenjajo svoje storitve. 

 V splošnem upravljavski modeli temeljijo na vzajemnosti in solidarnosti ter delujejo po 
načelu »en član, en glas«. 

 Izkazujejo veliko stopnjo prilagodljivosti in inovativnosti pri reševanju problemov. 
 Temeljijo na aktivnem članstvu in v veliki meri na združevanju dela zaposlenih in 

volonterskega dela članov. 

2.3.1 Ekonomska in socialna merila socialnih podjetij 

Akterji socialne ekonomije so še posebno aktivni na področjih socialne in delovne integracije 
ranljivih skupin prebivalstva, socialnih storitev, zdravstva, etičnega bančništva, zavarovalništva, 
oskrbovanja, predelovalnih dejavnostih, kmetijstva, storitev v lokalnem okolju, izobraževanja 
in usposabljanja ter kulture, športa in aktivnosti za prosti čas (Kovač 2010, 11).  

Socialna podjetja prepoznamo po tem, da izpolnjujejo naslednja ekonomska in socialna merila 
(Slapnik 2010, 15).  

Ekonomska merila 
 Neprekinjena dejavnost proizvodnje oziroma prodaje blaga in storitev. 
 Visoka stopnje avtonomije – skupine državljanov ustanavljajo socialna podjetja 

prostovoljno in jih (so)upravljajo. Lastniki imajo pravico do udeležbe (glasovanja) in do 
tega, da zapustijo organizacijo. 

 Gospodarsko tveganje – finančna spodbuda socialnih podjetij je odvisna od prizadevanja 
članov, ki so odgovorni za zagotavljanje ustreznih finančnih virov.  

 Minimalno število plačanih delavcev, čeprav lahko socialna podjetja in tradicionalne 
neprofitne organizacije kombinirajo prostovoljno in plačano delo.  

Socialna merila 
 Dobrobit in korist skupnosti – eden izmed glavnih ciljev socialnega podjetja je služiti 

skupnosti ali določeni skupini ljudi. 
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 Državljanska pobuda – socialna podjetja so rezultat kolektivne dinamike in vključujejo 
ljudi, ki pripadajo skupnosti ali skupini posameznikov, ki imajo določeno skupno potrebo 
ali cilj. 

 Odločanje po načelu »en član, en glas« – čeprav imajo lastniki kapitala v socialnih 
podjetjih pomembno vlogo, odločajo skupaj z drugimi deležniki. 

 Participativna narava – vključeni so vsi, ki jih aktivnost socialnih podjetij zadeva. 
Uporabniki storitev so predstavljeni in sodelujejo v strukturi teh podjetij. 

 Omejena razdelitev dobička – socialna podjetja so tako organizacije, ki v celoti 
prepovedujejo delitev dobička, kot tudi organizacije, na primer kooperative, kjer se 
dobiček lahko deli, a le v omejenem obsegu.  

Socialna podjetja so del tako imenovanega »tretjega sektorja«, to je v Sloveniji nevladni sektor, 
kamor uvrščamo zasebne neprofitne organizacije.  

2.3.2 Tip socialnega podjetja v Sloveniji 

Na podlagi sprejetega Zakona o socialnem podjetništvu lahko v Sloveniji ustanovimo dve vrsti 
socialnih podjetij. Socialno podjetje tipa A mora biti ustanovljeno za trajno opravljanje 
dejavnosti socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovalo najmanj enega delavca v 
prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja. Socialno podjetje tipa B pa 
mora biti ustanovljeno za zaposlovanje oseb, določenih v Zakonu o socialnem podjetništvu, na 
način, da bo določeno dejavnost opravljalo s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh 
delavcev od vseh zaposlenih delavcev (ZSocP, čl. 8).  

2.4 Lik socialnega podjetnika 

Dees (2001, 4) trdi, da socialni podjetniki nastopajo kot dejavniki sprememb v socialnem 
sektorju, in sicer: 
 s prepoznavanjem, oblikovanjem in ohranjanjem socialnih vrednot, 
 z nenehnim prizadevanjem za odkrivanje novih možnosti, 
 s stalnimi inovacijami, prilagajanjem in učenjem, 
 s pogumnim delovanjem ob neobremenjenosti z rednimi viri sredstev, 
 z izražanjem visoke ravni občutljivosti za uporabnike svojih proizvodov. 

Po Leadbeaterju (1997, 2–4) so socialni podjetniki pogosto inovatorji, ki z uporabo 
podjetniških veščin (kvaliteta vodenja, inspiracija, ambicije, dobre komunikativne lastnosti) 
služijo nekemu socialnemu namenu, pri tem pa so omejeni z viri (osebe, zgradbe, oprema). 
Njihovo delovanje temelji na socialnem kapitalu (odnosi, mreža institucij podpornega okolja, 
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zaupanje in koordinirano skupno delo), kar jim omogoča dostop do finančnega kapitala in 
materialnih sredstev.  

Nicholls (2006, 11–14) poudarja, da se socialni podjetniki odlikujejo po tem, da njihovo 
delovanje ni omejeno zgolj znotraj posameznih sektorjev (javni, privatni, socialni), temveč si 
zadajajo aktivnosti, ki presegajo te sektorske okvire.  

2.5 Zakon o socialnem podjetništvu v Sloveniji 

V začetku meseca marca leta 2011 je Vlada Republike Slovenije sprejela Zakon o socialnem 
podjetništvu (ZSocP).  

ZSocP (čl. 1) določa opredelitev, cilje in načela socialnega podjetništva ter dejavnosti 
socialnega podjetništva. Določa tudi pogoje, pod katerimi socialna podjetja opravljajo svoje 
dejavnosti, pogoje, pod katerimi pravne osebe pridobijo status socialnega podjetja, način 
pridobitve in odvzem statusa. Med drugim določa tudi posebne pogoje poslovanja socialnih 
podjetij, evidence, ki se vodijo na področju socialnega podjetništva, ter nadzorstvo.  

2.5.1 Pomen izrazov 

ZSocP v členu 2 opredeljuje naslednje ključne izraze. 
 Nepridobitna pravna oseba je društvo, zavod, gospodarska družba, zadruga, evropska 

zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena izključno z namenom 
pridobivanja dobička in premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega dobička ali 
presežkov nad odhodki oziroma jih deli v omejenem obsegu, v skladu z zakonom.  

 Člani socialnega podjetja so osebe, ki imajo v socialnem podjetju upravljavske pravice, 
kot so ustanovitelji socialnega podjetja, lastniki socialnega podjetja, kadar imajo v 
socialnem podjetju osebe lastniške deleže, in osebe, ki so vstopile v članstvo socialnega 
podjetja, kadar je socialno podjetje članska organizacija. 

 Deležniki so delavci, zaposleni v socialnem podjetju, prostovoljci, ki v socialnem podjetju 
opravljajo prostovoljsko delo, in osebe, ki so uporabniki proizvodov oziroma storitev 
socialnega podjetništva iz dejavnosti socialnega podjetništva na podlagi pogodbe ali 
drugega pravnega posla, sklenjenega najmanj za eno leto.  

 Dejavnosti socialnega podjetništva so dejavnosti, ki zagotavljajo dodatno ponudbo 
proizvodov in storitev za večjo kvaliteto življenja ljudi in bivanja v okolju, krepijo 
družbeno solidarnost in kohezijo ali zagotavljajo doseganje enega ali več ciljev, določenih 
z zakonom, in s tem javni interes, brez olajšav in spodbud iz javnih sredstev pa jih 
praviloma ni mogoče trajno opravljati na trgu.  
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 Posebni pogoji zaposlovanja so zahteve po zaposlovanju oseb, ki jih ta zakon uvršča med 
najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela, z njihovo zaposlitvijo pa se dosega eden ali več 
ciljev socialnega podjetništva, določenih v tem zakonu, in s tem javni interes. 

 Trajno zaposlovanje je zaposlovanje delavcev za nedoločen ali določen čas, najmanj za 12 
mesecev z najmanj polovičnim delovnim časom.  

2.5.2 Cilji socialnega podjetništva 

Cilji socialnega podjetništva, določeni z ZSocP (čl. 3), so naslednji: 
 krepitev družbene solidarnosti in kohezije; 
 spodbujanje sodelovanja ljudi in prostovoljsko delo; 
 krepitev inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in 

drugih problemov; 
 zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu; 
 razvijanje novih možnosti zaposlovanja in s tem zagotavljanje novih delovnih mest; 
 socialna in poklicna integracija najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.  

2.5.3 Področja in dejavnosti socialnega podjetništva 

Področja dejavnosti določi Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra za delo, 
družino in socialne zadeve ob upoštevanju pravil, določenih v ZSocP. S posebnimi zakoni se 
lahko opredelijo tudi druga področja dejavnosti socialnega podjetništva. Z zakoni, ki urejajo 
področja, na katerih se opravljajo dejavnosti socialnega podjetništva, in drugimi zakoni pa se 
lahko določijo tudi olajšave in spodbude za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva 
(ZSocP). 
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3 O POSLOVNEM NAČRTU 

3.1 Kaj je poslovni načrt 

Vsaka podjetniška dejavnost se prične z idejo. Podjetnik mora zato, preden ustanovi lastno 
podjetje ali zažene nov posel, ovrednotiti samo podjetniško idejo oziroma priložnost. Tako 
imenovano orodje za ovrednotenje podjetniške ideje pa je prav poslovni načrt. V literaturi 
najdemo različne definicije poslovnega načrta, zato bomo podali nekaj definicij in opredelitev.  

Antončič idr. (2002, 186) navajajo, da je »poslovni načrt pisni dokument, ki opisuje vse 
ustrezne notranje in zunanje elemente ter strategije, pomembne za začetek novega posla. 
Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri.« 
»Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik jasno opredeli svoje cilje pri določenem 
poslu in strategije, s katerimi namerava doseči te cilje« (Stražišar idr. 2002, 5). 

Banič (2004, 109) pa pravi: »Poslovni načrt je sistematično urejen dokument, v katerem so 
prepričljivo prikazane vse lastnosti načrtovanega projekta, realna izvedljivost, dobičkonosnost 
in sprejemljivost za družbeno in ekonomsko okolje.« 

3.2 Namen in cilji poslovnega načrta 

Sama podjetniška ideja še ne pomeni ustanovitve podjetja ali podjetniškega uspeha. Veliko je 
idej in zamisli, vendar se le redke uresničijo, še manj pa je takih, ki prinesejo znatne dobičke. 
Zato je treba vsako idejo ali zamisel temeljito preveriti in oceniti. 

Stražišar idr. (2002, 4) ugotavljajo, da moramo pri vsaki ideji preveriti, ugotoviti ali oceniti 
naslednje:  
 ali je v skladu s strategijo podjetja; 
 ali obstajajo finančne zmožnosti za pričetek; 
 ali obstaja potencialno tržišče; 
 ali podjetje lahko izdela izdelek ali ponudi storitev; 
 ali tak izdelek ali storitev že obstaja; 
 tveganje; 
 potrebne človeške vire; 
 potrebe po promociji; 
 možnosti za oblikovanje cene in druge okoliščine, pomembne za pričetek poslovanja. 

Izdelava poslovnega načrta je namenjena različnim subjektom. Poslovni načrt lahko berejo 
zaposleni, vlagatelji, bančniki, lastniki tveganega kapitala, dobavitelji, stranke, svetovalci in 
izvedenci. 



O poslovnem načrtu 

13 

Antončič idr. (2002, 188) ugotavljajo, da je poslovni načrt dragocen tako za podjetnika kot za 
možne vlagatelje, lahko pa služi tudi kot predstavitev za novo osebje, ki se poskuša seznaniti s 
poslom, z njegovimi namerami in cilji. Poslovni načrt je za te ljudi pomemben zaradi tega, ker 
jim pomaga določiti donosnost posla na določenem trgu, podjetniku daje smernice pri 
organiziranju njegovih planskih dejavnosti in služi kot pomembno orodje za pridobivanje 
financ.  

3.3 Kdo sestavlja poslovni načrt in kako ga pišemo 

Poslovni načrt sestavi podjetnik oziroma oseba, ki ima neko poslovno idejo, da bi tako 
preverila njen potencial.  

Rus in Rebernik (2004, 22) navajata, da je izgradnja poslovnega načrta razdeljena na tri 
stopnje. Prva stopnja je namenjena temeljitemu razmisleku o izdelku oziroma storitvi in obliki 
organizacije. Druga stopnja je usmerjena v proučitev tržnega potenciala podjetniške ideje ter 
izbiri ustreznega marketinškega spleta za vstop podjetja na trg in njegovo rast. Pomemben del 
druge faze je tudi razmislek o članih podjetniškega tima, ki bodo sposobni podjetniško idejo 
tudi uresničiti. Tretja stopnja je namenjena proučitvi ekonomske upravičenosti nastanka novega 
podjetja. Končni cilj je ugotoviti potencial tvegane naložbe in terminski načrt doseganja 
rezultatov. Najpomembnejši element končne stopnje priprave poslovnega načrta je izdelan 
finančni načrt, ki predstavlja podlago za ocenitev investicijske priložnosti.  

3.4 Viri informacij 

Preden podjetnik začne z načrtovanjem poslovnega načrta, mora pridobiti čim več kakovostnih 
in verodostojnih informacij. S tem se podjetnik prepriča, ali obstajajo kakršnekoli ovire in 
prepreke na poti k uspehu. Do informacij lahko dostopa preko različnih virov informacij in 
informacijskih kanalov. Osredotočiti se mora predvsem na zbiranje informacij s področja 
trženja, financ in proizvodnje (Antončič idr. 2002, 190). 

3.4.1 Tržna informacija 

Informacija o trgu je eden izmed prvih pomembnih elementov, ki jih podjetnik potrebuje za 
določitev tržne možnosti proizvoda ali storitve. Z informacijami o trgu bo podjetniku 
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pomagala ugotoviti, kdo bodo njegovi potencialni kupci in katere so njihove skupne lastnosti. 
Z natančnim opisom trga bo tako lahko laže predvidel velikost trga in kasnejše tržne cilje 
novega posla. Za oceno celotne tržne možnosti mora upoštevati trgovinska združenja, vladna 
poročila in objavljene študije (Antončič idr. 2002, 191). 

3.4.2 Internet kot pomožno sredstvo za zbiranje informacij 

Svet tehnologije daje podjetnikom nove možnosti da učinkoviteje, ugodneje in po nizki ceni 
pridejo do informacij o poslovni dejavnosti. Služi kot pomemben vir informacij pri pripravi 
poslovnega načrta za področja, kot so industrijska analiza, konkurenčna analiza in merjenje 
tržnih možnosti. Internet je za podjetnika dragoceno sredstvo za načrtovanje in odločanje tudi 
pozneje. Poleg tega, da velja za poslovno obveščevalno sredstvo, daje podjetniku tudi možnost 
za dejansko oglaševanje trženja novih proizvodov in storitev prek spletne strani (Antončič idr. 
2002, 193). 
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4 ODPADKI IN TRAJNOSTNI NAČINI RAVNANJA Z NJIMI 

Trajnostno ravnanje z odpadki se danes skriva pod pojmom »gospodarjenje z odpadki« in 
zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki (Keuc idr. 2005, 57). 

4.1 Sonaravno trajnostni razvoj in ravnanje z odpadki 

Keuc (2002, 32) ugotavlja, da definicija sonaravnega trajnostnega razvoja vzpostavlja novo 
razmerje posameznika in celotne človeške skupnosti do prihodnosti. V njej so implicirani 
pravičnost (do prihodnjih generacij, do okolja, do narave), vzajemna odgovornost, ne količina, 
temveč kakovost vsakdanjega življenja, zavedanje omejenosti naravnih in okoljskih virov, 
soodvisnost, ohranjanje kulture in pokrajinske raznolikosti in biotske raznovrstnosti. 
Sonaravno trajnostno je (Keuc 2002, 33): 
 zapiranje snovnih tokov (na primer recikliranje, predelava odpadkov); 
 minimiziranje rabe naravnih virov (na primer preoblikovanje proizvodov), večanje snovne 

in energetske učinkovitosti procesov; 
 opuščanje uporabe nevarnih snovi; 
 spreminjanje potrošniških vedenjskih vzorcev (informiranje o zbranem proizvodu); 
 uvajanje fiskalnih in gospodarskih ukrepov (na primer zelena davčna reforma, s katero 

obdavčimo naravne vire in razbremenimo delo). 

Netrajnostno pa je (Keuc 2002, 33): 
 odlaganje in sežiganje odpadkov (nepovratna izguba snovi); 
 prestrezanje onesnaževanja okolja (premeščanje nevarnih snovi iz enega v drugi medij); 
 spodbujanje potrošniške mrzlice in ohranjanja škodljivih vsakdanjih dejanj.  

4.1.1 Trajnostni načini ravnanja z odpadki 

Trajnostno ravnanje z odpadki se je začelo z raziskavo Meje rasti. Izdelali so jo na univerzi 
MIT v Bostonu leta 1972, kjer so napovedali dolgoročno rast prebivalstva, industrijske 
proizvodnje, rabe naravnih virov, proizvodnjo hrane in onesnaženja okolja (Šolar 2004). 

Bilo je dokončno prekinjeno razmišljanje o linearnem, neomejenem napredovanju človeštva. 
Rast svetovnega prebivalstva, poraba naravnih virov, onesnaževanje, količina odpadkov in še 
mnogo drugega so tesno povezani s človeškimi vsakdanjimi odločitvami in ravnanjem. Glede 
odpadkov so v raziskavi Meje rasti priporočili (Keuc idr. 2005, 15):  
 nove metode zbiranja odpadkov, da se zmanjša onesnaženost in se odvrženi material 

pripravi za vračanje v obtok; 
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 učinkovitejše tehnike vračanja porabljenih virov v obtok, da se znižajo stopnje izčrpavanja 
neobnovljivih virov; 

 boljše oblikovanje izdelkov, da se podaljša njihova življenjska doba in olajšajo popravila, 
tako da bi stopnja razvrednotenja kapitala postala minimalna. 

S konceptom trajnostnega in sonaravnega razvoja so se pri gospodarjenju z odpadki 
izoblikovala tri načela. 

Prvo načelo trajnostnega razvoja je načelo upravljanja »od zibelke do groba«. To od 
proizvajalcev zahteva, da zagotovijo učinkovito rabo naravnih virov v celotnem življenjskem 
krogu proizvodov. Pri pripravi, oblikovanju in izdelavi proizvodov morajo poskrbeti za 
uporabo materialov, ki jih je mogoče reciklirati, podaljšanje njihove življenjske dobe in 
zmanjševanje uporabe nevarnih snovi. »Načelo odgovornosti« od proizvajalcev zahteva, da 
prevzamejo odgovornost za odstranjevanje svojih proizvodov, ki so postali odpadek. Načelo 
proizvajalca povezuje z odstranjevanjem proizvoda, s čimer ga spodbuja k zmanjševanju in 
opuščanju uporabe nevarnih materialov in takih, ki jih ni mogoče predelati za ponovno 
uporabo. Tretje načelo je »spreminjanje proizvodnih in potrošniških vedenjskih vzorcev«. To 
zahteva celovito soočanje različnih akterjev v gospodarjenju z odpadki z namenom, da se 
spremeni odnos do rabe naravnih virov (Keuc idr. 2005, 16). 

4.1.2 Strategija ravnanja z odpadki »zero waste« 

Oblak (b. l.), predlaga še eno strategijo na področju trajnostnega ravnanja z odpadki, in sicer 
tako imenovano strategijo zero waste. Ta strategija pomeni uresničevanje koncepta 
preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov pri izvoru. To je način ravnanja z odpadki, 
ki ne vključuje odlagališč in sežigalnic odpadkov. Zahteva spremenjen način razmišljanja. 
Glavna naloga ni iskati poti, kako se znebiti odpadkov, temveč zagotoviti trajnostni način 
uporabe materialov prav na začetku proizvodnih procesov. Zero waste povezuje delovanje 
lokalnih skupnosti (ponovna uporaba, recikliranje, kompostiranje, zbiranje nevarnih snovi) in 
delovanje proizvajalcev (opuščanje uporabe nevarnih snovi in preoblikovanje embalaže in 
izdelkov tako, da ustrezajo zahtevam trajnostnega razvoja družbe in trajnostnega načina 
proizvodnje). Ne vključuje le etičnih načel, temveč temelji tudi na trdih ekonomskih, tako za 
lokalne skupnosti kot tudi za podjetja. Ustvarja dodatna delovna mesta in nove oblike 
podjetništva, podjetjem pa ponuja povečanje njihove učinkovitosti, zmanjšuje porabo dragih 
materialov iz naravnih virov in znižuje stroške odstranjevanja odpadkov. 

4.1.3 Hierarhija ravnanja z odpadki 

Hierarhija ravnanja z odpadki je vodilno usmerjevalno orodje, ki služi kot previdnostno 
pooblastilo za največje možno zmanjševanje vplivov na okolje zaradi nastajanja in ravnanja z 
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odpadki (Keuc idr. 2005, 84). Trajnostno ravnanje z odpadki zahteva premik od vprašanja, 
kako bomo ravnali z odpadki, k vprašanju, kako bomo preprečili nastajanje odpadkov in 
ohranili naravne vire. Od linearnega načina razmišljanja moramo preiti h krožnemu, cikličnemu: 
zapreti moramo snovni tok od ekstrakcije surovin do odpadka, tako da se surovine vrnejo na 
začetek proizvodnega kroga, še preden postanejo odpadek, namenjen na odlagališče. Tako 
dosežemo najmanjše možne emisije in količino negativnih učinkov na okolje. S tem ne 
prihranimo samo virov, marveč tudi energijo, potrebno za ekstrakcijo surovin, njihov transport, 
predelavo in pripravo za proizvodnjo (Keuc idr. 2005, 18). 

 

Slika 1: Življenjski cikel nastajanja odpadkov 
Vir: Keuc idr. 2005, 21. 

Evropska strategija o odpadkih iz leta 1989 že določa hierarhijo postopkov ravnanja z 
odpadki, ki se razvrščajo na osi od zelo zaželenih do nezaželenih. Najmanj zaželeni od vseh sta 
odlaganje in energetska izraba (Petek 1997, 31).  

Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih je zasnovana na hierarhiji 
ravnanja z odpadki ter postavlja institucionalni okvir in zavezujoče cilje za ravnanje z odpadki 
v državah članicah EU, kjer so bili med drugimi sprejeti tudi naslednji cilji. 
 Države članice morajo izdelati načrte za ravnanje z odpadki. 
 Do leta 2012 je treba zmanjšati skupno letno količino nastalih odpadkov, tako da ne bo 

presegla dosežene vrednosti iz leta 2008. 
 Do leta 2020 je treba reciklirati 50 odstotkov komunalnih odpadkov in 70 odstotkov 

gradbenih odpadkov. 
 Do leta 2015 je treba vzpostaviti sisteme za ločeno zbiranje naslednjih odpadkov: papir, 

kovine, plastika, steklo, tekstil, biološko razgradljivi odpadki, ostanki olj in nevarnih 
odpadkov. 
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Slika 2: Hierarhija ravnanja z odpadki 
Vir: Oblak b. l. 

Koncept 3R (zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj) je že del hierarhije ravnanja z odpadki. Je 
načelo zmanjševanja količine odpadkov, ponovne uporabe ter recikliranja virov in izdelkov. 
Zmanjševanje pomeni odločitev za previdno in smotrno uporabo izdelkov, kar prispeva k 
zmanjšanju količine nastalih odpadkov. Ponovna uporaba pomeni večkratno rabo uporabnih 
izdelkov ali njihovih delov. Reciklaža, zadnja faza v tem konceptu, je predelava odpadkov v 
neki nov proizvod. Vsi trije dejavniki bistveno pripomorejo k zmanjšanju celotne količine 
odpadkov, največji pa je vpliv prvega. 
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5 POSLOVNI NAČRT ZA SOCIALNO PODJETJE ZADRUGA TOVARNA 
DELA TEKSTIL 

5.1 Povzetek poslovnega načrta 

Poslovna ideja izhaja iz obstoječega problema ravnanja s tekstilnimi odpadki v Sloveniji ter 
pomanjkanja storitev zbiranja tekstilnih odpadkov in rabljenih oblačil. Veliko sta na nastalo 
situacijo vplivala tudi zakonodaja in počasno reševanje problematike ravnanje z odpadki, tako 
tekstilnimi kot tudi ostalimi. V času finančne in gospodarske krize se v Sloveniji soočamo tudi 
z večjim številom brezposelnih oseb. V najtežji situaciji so predvsem mladi iskalci prve 
zaposlitve in starejši od 50 let. Storitve in izdelki, ki jih bomo ponujali na tržišču, imajo 
ekonomske, socialne in okoljevarstvene koristi, tako za posameznika kot za celotno družbo. V 
primerjavi z evropskimi državami na slovenskem trgu primanjkuje ponudbe rabljenega tekstila 
in oblačil za tiste, ki imajo manjše osebne prihodke in si teže privoščijo nakup novih oblačil in 
modnih dodatkov. Rešitev problema vidimo v vzpostavitvi celotne oskrbovalne verige od 
zbiranja, razvrščanja, obdelave in priprave rabljenega tekstila za ponovno uporabo. Rabljena 
oblačila bodo namenjena predvsem za nadaljnjo prodajo, odpadni oblačila in tekstil pa za 
proizvodnjo novih izdelkov ter kot surovina za nadaljnjo reciklažo ali izvoz. Odločili smo se za 
organiziranje našega socialnega podjetja v obliki zadruge, saj menimo, da ga bomo na ta način 
enostavneje zagnali in vzpostavili njegovo delovanje. K tej odločitvi je prispevala tudi ugodna 
zakonodaja o socialnem podjetništvu. Ustanovni partnerji zadruge so trije, k sodelovanju pa 
bodo povabljeni tudi zainteresirani partnerji, ki bodo v pomoč pri delovanju socialnega 
podjetja. Naše poslanstvo temelji na načelih trajnostnega razvoja, prav tako se bomo zavzemali 
za razvoj zaposlitvenih možnosti in razvoj zelenih delovnih mest. Cilj zadruge je vzpostaviti 
učinkovit sistem zbiranja rabljenih oblačil in celotno oskrbovalno verigo. V prvem letu smo si 
za cilj zadali zbrati 300 ton rabljenega tekstila in oblačil, jih ločiti in pripraviti za nadaljnje 
postopke prodaje ali predelave. V prvem letu bomo s prodajo rabljenih oblačil ustvarili 
približno 300.000 evrov prihodkov. Našo ponudbo bomo razširili z drugim rabljenim in 
podarjenim blagom. V ponudbo bomo vključili manjše kose rabljenega pohištva, jedilni pribor, 
manjše gospodinjske aparate, slike, fotografije, knjige, okrasne predmete, kolesa in druge 
manjše izdelke sorodnih socialnih podjetij iz Slovenije. Ključne tržne priložnosti vidimo 
predvsem v neurejeni zakonodaji o ravnanju s tekstilnimi odpadki, pomanjkanju storitev 
zbiranja in ponudbi rabljenih oblačil na slovenskem tržišču. Ozaveščenost prebivalcev Slovenije 
o ravnanju s tovrstnimi odpadki je slaba, prav tako pa je slabo razvito tudi socialno 
podjetništvo. V Sloveniji tako odvržemo med 12 in 14 kg tekstilnih odpadkov na prebivalca 
oziroma skoraj 30 milijonov ton na leto (Ekologi brez meja 2012). Stopnja reciklaže in 
ponovne uporabe je na nizki ravni v primerjavi z bolj razvitimi državami Evropske unije. 
Trenutna konkurenca v segmentu zbiranja in ponudbe rabljenih oblačil je v Sloveniji šibka. Z 
dejavnostjo zbiranja se ukvarja le nekaj podjetij, tri s prodajo rabljenih oblačil v fizični 
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prodajalni, z zbiranjem pa lokalna komunalna podjetja z zbirnimi centri in eno podjetje z 
zbiranjem po metodi zbiranja v zabojnikih. Znanje in tehnologijo bomo pridobili od nevladne 
organizacije Les Petits Riens iz Belgije, ki že 70 let deluje na področju zbiranja odpadnega 
tekstila, ki mu ponovno vrača dodano vrednost s procesi čiščenja in popravljanja. Pri tržni 
raziskavi smo se posluževali tako primarnih kot tudi podatkov, pridobljenih s sekundarnimi 
viri. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da so ljudje slabo obveščeni, kako ravnati s 
tovrstnimi odpadki, in da še ne poznajo prodajaln s tovrstno ponudbo. Večina je pripravljena 
darovati svoj odpadni tekstil in rabljena oblačila socialnemu podjetju z dejavnostjo zbiranja, 
razvrščanja in nadaljnje prodaje, prav tako bi se večina tudi odločila za obisk take prodajalne in 
za nakup, če bi našli primeren kos oblačila zase. Podjetje se bo osredotočilo na potrebe kupca, 
tako pri zbiranju rabljenih oblačil in tekstila kot tudi pri trženju in prodaji izdelkov. Večji 
poudarek bomo namenili kvaliteti blaga in ohranjenosti oblačil, saj se zavedamo, da imajo taki 
izdelki višjo vrednost. Razvili bomo lastno blagovno znamko oblačil z večjo dodano 
vrednostjo. Na začetku bomo zbirali rabljena oblačila po mestnih soseskah na zbirnih točkah po 
vnaprej določenem urniku. S strategijo zbiranja po metodi od vrat do vrat bomo v prvem letu 
zvišali nivo kakovosti zbranega tekstila. Po štirih mesecih zbiranja načrtujemo, da bomo uspeli 
zagotoviti pet stalnih zbirnih mest v Ljubljani in na ta način nadaljevati proces zbiranja. Pri 
ponudbi rabljenih oblačil se bomo osredotočili na potrebe in želje naših odjemalcev jim 
omogočili čim večjo izbiro. Postavljanje cen našim izdelkom je zelo zahtevno. Pri postavitvi 
cen za izdelke, ki jih bomo prodajali na drobno v lastnih trgovinah, bodo imeli ključno vlogo 
naslednji dejavniki: videz, kakovost, ohranjenost materiala in blagovna znamka. Za druge 
izdelke, kot so krpe za industrijo, bomo v začetni fazi določili cene na podlagi cen 
konkurenčnih izdelkov iz tujine. Kasneje bomo cene spreminjali na podlagi proizvodnih 
stroškov. Partnerji in člani Zadruge bomo vse leto pred ustanovitvijo izvajali promocijske 
aktivnosti za dejavnost zbiranja in prodaje rabljenih oblačil po celotni Sloveniji. Tako bomo 
ozaveščali vse prebivalce Slovenije o novem načinu zbiranja in ponovni uporabi rabljenih 
oblačil. Naše izdelke in storitve bomo tržili v lastnih trgovinah, s prirejanjem javnih dogodkov 
in prireditev, na lastni spletni strani in preko socialnega omrežja Facebook. Celotno 
distribucijsko pot od zbiranja do predelave in nadaljnje prodaje bomo vzpostavili sami. 
Posluževali se bomo tako neposrednih kot tudi posrednih prodajnih poti, odvisno od 
posameznega proizvoda. Finančne projekcije za prvo leto in prihodnjih pet let kažejo pozitivne 
rezultate s čistim dobičkom že v prvem letu. 

5.1.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo našega socialnega podjetja temelji na načelih socialnega podjetništva in treh velikih 
stebrih trajnostnega razvoja: okoljskega, socialnega in gospodarskega. 
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Naše poslanstvo je vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja rabljenega tekstila in oblačil, 
ozaveščanje javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov ter razvoj zaposlitvenih 
možnosti, zelenih delovnih mest za ranljivi ciljni skupini iskalcev prve zaposlitve in 
brezposelnih oseb, starejših od 50 let. Trajno bomo delovali v korist naših članov, uporabnikov 
in širše javnosti. 

Naša vizija je vzpostaviti celotno oskrbovalno verigo za zbiranje, ločevanje, pranje, popravila 
in prodajo rabljenih oblačil in tekstilij. V Ljubljani bomo odprli dve trgovini s prodajo 
rabljenega tekstila in predelovalnico oblačil, v kasnejši fazi pa še pet takih trgovin v petih večjih 
mestih po Sloveniji. Postali bomo vodilno socialno podjetje na področju ravnanja z rabljenimi 
oblačili in odpadnim tekstilom ter v ponudbi rabljenih oblačil v Sloveniji. 

5.1.2 Cilji podjetja 

Cilj Zadruge Tovarna dela je vzpostaviti celotno oskrbovalno verigo, od zbiranja, sortiranja, 
čiščenja in predelave do prodaje rabljenih oblačil.  

Cilj v prvem letu je zbrati 300 ton rabljenega tekstila na območju Ljubljane. Za cilj smo si 
zadali postavitev petih stalnih lokacij za zbiranje rabljenih oblačil in tekstilij na območju 
Ljubljane ter razširitev dejavnost zbiranja in prodaje na najmanj tri večja mesta v Sloveniji v 
naslednjih petih letih. V prvem letu bosta odprti dve trgovini za prodajo rabljenega tekstila in 
oblačil ter delavnic za predelavo oblačil v Ljubljani. Izvesti nameravamo usposabljanje za deset 
primernih kandidatov iz ranljive ciljne skupine in zaposliti dve osebi v času ustanovitve in 
registracije podjetja. Dolgoročno načrtujemo zbrati in predelati med 500 in 1000 tonami 
odpadnega tekstila letno na območju celotne Slovenije. Cilj podjetja je s prodajo rabljenih 
oblačil doseči 30.000 evrov celotnih prihodkov na mesečni ravni v prvem letu, v prvih petih 
letih pa naj bi ti prihodki naraščali za 30 odstotkov letno.  

Ustanovili bomo fundacijo za pomoč pri iskanju zaposlitve ranljivim ciljnim skupinam, 
sodelovali pri realizaciji in sofinanciranju inovativnih projektov in idej na področju socialne 
ekonomije. Letno bomo za financiranje tovrstnih pomoči in v spodbudo namenili deset 
odstotkov dobička. Tako bomo aktivno nastopali proti vsem diskriminacijam na trgu dela in 
obenem gradili na socialnem vključevanju in zmanjševanju materialne ogroženosti ranljivih 
skupin na trgu dela.  

Razvijali bomo panogo reciklaže rabljenih oblačil in tekstilij, ki bo temeljila na socialnem 
podjetništvu. Z nenehnim prizadevanjem bomo ozavestili širšo javnost o ravnanju s tekstilnimi 
odpadki, potrošništvu in socialnem podjetništvu ter tako zmanjšali količino odloženih tekstilnih 
odpadkov, potrošniško mrzlico in povečali pomen socialnega podjetništva.  
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Razvili bomo več lastnih blagovnih znamk za posamezne vrste tekstilij in rabljenih oblačil ter 
ostalih izdelkov, ki jih bomo predelali in izdelali sami. Odprli bomo javni prostor v obliki 
delavnice, kjer bo vsa potrebna infrastruktura za oblikovanje tekstilij in popravljanje oblačil. 
Posamezniki bodo imeli možnost s svojo kreativnostjo in znanjem izdelati svojo kolekcijo 
oblačil iz starega tekstila in jo tudi javno predstaviti na modni reviji v naši organizaciji. 

S svojimi aktivnostmi promocije in ozaveščanja javnosti bomo dvignili zavest slovenske 
javnosti o pomenu ciljnega vključevanja socialno ranljivih skupin v zaposlitvene programe in 
spodbujali dobre prakse, ki omogočajo enake možnosti na trgu dela. 

5.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Podjetje vidi tržno priložnost v več dejavnikih. Primarni razlog, zaradi katerega se je podjetje 
odločilo za to dejavnost, je pomanjkanje tovrstnih storitev in izdelkov na slovenskem tržišču 
ter zakonsko neurejeno ravnanje s tekstilnimi odpadki. V Sloveniji nimamo sistemske in širše 
dostopne možnosti oddaje še uporabnih oblačil in tekstilij, zato veliko večino oblačil in tekstilij 
odvržemo v zabojnike za mešane odpadke, ki končajo na komunalnih odlagališčih. Delež, ki ga 
zberejo humanitarne organizacije, kot sta Rdeči križ in Karitas, je zanemarljiv v primerjavi s 
celotno količino tekstilnih odpadkov, ki jih proizvedemo v Sloveniji na leto. V celotni strukturi 
komunalnih odpadkov, ki jih proizvedejo gospodinjstva, tvorijo tekstilni odpadki 3 odstotke. V 
Sloveniji tako odvržemo med 12 in 14 kilogrami tekstilnih odpadkov na prebivalca oziroma 
skoraj 30 milijonov ton na leto, med katerimi tvorijo pomemben delež oblačila. Stopnja 
reciklaže in ponovne uporabe je na nizki ravni v primerjavi z bolj razvitimi državami Evropske 
unije. Ogromno količino rabljenih oblačil in tekstila zavržemo ter tako izgubimo dragocene 
surovine. Ob vzpostavljenem sistemu zbiranja in ponovne uporabe bi lahko tovrstne materiale 
koristno uporabili in s tem privarčevali veliko energije, ki bi jo drugače porabili za novo 
proizvodnjo. Prebivalci Slovenije so slabo obveščeni o ravnanju s tekstilnimi odpadki in 
posledicami, ki ga ima nepravilno ravnanje z njimi na okolje, v katerem živimo. Panoga 
reciklaže odpadnega tekstila je v Sloveniji šibka, zato se večina tovrstnih izdelkov uvaža iz 
tujine. 

Veliko tržno priložnost vidimo v socialnem podjetništvu, to področje se pri nas šele razvija in 
je zelo pomemben dejavnik za nadaljnji socialni, okoljski in gospodarski razvoj Slovenije. V 
socialnem podjetništvu vidimo nove priložnosti za dodatna delovna mesta za teže zaposljive 
iskalce zaposlitve in starejše od 50 let. Soočamo se z velikim odstotkom brezposelnih oseb, 
prijavljenih v evidencah Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Skupaj je bilo na Zavodu 
februarja leta 2012 prijavljenih 49.671 brezposelnih oseb iz omenjenih skupin iskalcev 
zaposlitve. 
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Preglednica 1: Registrirane brezposelne osebe po starostnih razredih 2012 

Starostni razred Januar Februar 
Do 17 let 157 148 
Od 18 do 24 let 10.361 10.162 
Od 50 do 59 let 36.455 36.251 
60 let ali več 3.109 3.110 
Skupaj 50.082 49.671 

Vir: ZRSZ b. l. 

Ustvarjanje zelenih delovnih mest je strateška usmeritev Evropske unije, o tem govori 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 o razvijanju zaposlitvenih 
možnosti novega trajnostnega gospodarstva (2010/2010(INI)). Z veliko gotovostjo lahko 
trdimo, da v Sloveniji obstaja ogromno neizkoriščenih možnosti za ustvarjanje zelenih delovnih 
mest s področja recikliranja odpadkov. Socialno podjetništvo je v Sloveniji omejeno na 
delovanje invalidskih podjetij, ki zaposlujejo malo manj kot 15.000 delavcev, vendar je to še 
daleč od potenciala socialnega podjetništva, katerega poslanstvo je reintegracija ter 
spodbujanje enakih možnosti in socialnega vključevanja. V Belgiji podjetja socialne ekonomije 
v predelovalni panogi zaposlujejo 600 delavcev in več kot 2.000 prostovoljcev. V Franciji 
reciklažna industrija zaposluje skoraj 1.000 socialno izključenih oseb in s primeri dobre prakse 
promovira socialno vključenost. Veliko pripadnikov prikrajšanih skupin ima na ta način 
zagotovljeno službo. Po ocenah Textile recycling association iz Velike Britanije je od 20 do 50 
odstotkov zaposlenih v panogi z rabljenim tekstilom brez kvalifikacij, te osebe si sicer ne bi 
zagotovile službe. Dobrodelni sektor v Veliki Britaniji na letni ravni s prodajo rabljenega 
tekstila zagotovi okoli 240 milijonov evrov v mreži s 7.000 trgovinami z rabljenimi oblačili. 
Pridobljeni profit vlagajo naprej v razvoj in izvajanje drugih socialnih storitev (Društvo za 
razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva 2011).  

5.2 Opis podjetja 

5.2.1 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo 

Podjetje Tovarna dela Tekstil bo delovalo kot zadruga, to je samostojno združenje pravnih in 
fizičnih oseb, ki so se prostovoljno združile zaradi uresničevanja skupnih gospodarskih, 
socialnih in kulturnih potreb in hotenj na podlagi podjetja, ki jim je skupno in ga bodo 
demokratično upravljale.  

Namen ustanovitve zadruge ni zgolj ustvarjanje dobička, pomemben je tudi nepridobitni 
namen, ki je v javnem družbenem interesu in prinaša socialne, okoljske in gospodarske koristi. 
Ustanovitelji, lastniki in člani v podjetju bomo delovali prostovoljno, pri upravljanju bomo 
samostojni (posamezni ustanovitelji ali lastniki ne bodo imeli prevladujočega vpliva). Podjetje 
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bo delovalo po tržnih zakonitostih, vendar bomo za potrebe delovanja vključili tudi 
prostovoljno delo, ki ga bomo omejili na polovični delež. Odločitve bomo sprejemali po načelu 
enakopravnosti članstva, neodvisno od deleža vloženega kapitala (en član je en glas). V 
odločanje bomo vključili delavce, prostovoljce in osebe, ki jim je poslovanje namenjeno. 
Premoženja, dobička in presežka prihodkov nad odhodki ne bomo delili oziroma jih bomo po 
posebnih predpisih delili le v omejenem obsegu. Zagotovili bomo preglednost finančnega 
poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in finančnim poslovanjem.  

5.2.2 Lokacija in prostori podjetja 

Glavna pisarna bo v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah. Za 
izvajanje delovnih nalog posameznih partnerjev bo vsak izmed njih uporabljal svoje prostore in 
zmogljivosti, ki jih ima na voljo. V prvem letu bomo imeli v Ljubljani eno skladišče in dve 
prodajalni. Zbrani tekstil bomo v skladišču ločili in pripravili za nadaljnje postopke čiščenja, 
popravljanja in nadaljnjo predelavo. Skladišče bomo uporabljali za shranjevanje sezonskih 
oblačil, ki jih zaradi sezonskih razlik ne bomo mogli takoj ponuditi kupcem. Skladišče bo na 
lokaciji naše trgovine na naslovu Tbilisijska cesta 59, 1000 Ljubljana. Za obe trgovini imamo 
že zagotovljen prostor. Prva prodajalna bo na naslovu Tbilisijska cesta 59, 1000 Ljubljana - 
Vič, druga pa na Poljanski cesti 11 v starem mestnem delu Ljubljane, v bližini mestne tržnice. 
Na tej lokaciji, vendar ločeno od trgovine, bo tudi modna delavnica Oblačilnica dela. Delavnica 
bo odprta za vso zainteresirano javnost, predvsem pa za mlade modne oblikovalce in druge, ki 
imajo željo narediti nekaj novega iz starega tekstila in rabljenih oblačil.  

5.2.3 Načrt vzpostavitve 

Zadruga bo ustanovljena s strani treh partnerjev, in sicer: 
 Mladinski center Dravinjske doline, Žička 4a, 3210 Slovenske Konjice (www.mcdd.si). 
 Tovarna dela Šuss, d. o. o. (s statusom socialnega podjetja), Tbilisijska cesta 59, 1000 

Ljubljana. 
 Društvo Ekologi brez meja, Sostrska cesta 27e, 1261 Ljubljana - Dobrunje (www.ebm.si). 

Člani Zadruge:  
 Okoljsko-raziskovalni zavod. 
 Zadruga Dobrote. 

Pridruženi partnerji:  
 Občina Ravne na Koroškem. 
 Zavod PIKA – Zavod za razvoj in medijsko promocijo podjetništva. 
 Združenje oblikovalcev, arhitektov in rokodelcev Grupa. 
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Pridruženi partnerji ne bodo neposredno sodelovali pri ustanovitvi podjetja, niti ne bodo v 
lastniški strukturi. Podjetje bo ustanovljeno po preteku enega leta od začetne faze razvoja 
projekta, v katerem bomo uredili in vzpostavili vse potrebno za takojšnji zagon in delovanje 
podjetja. 

Lastništvo bo razdeljeno na tri enakopravne deleže, kar pomeni, da bo vsak izmed 
soustanoviteljev tretjinski lastnik zadruge.  

Za ustanovitev zadruge bomo sprejeli akt o ustanovitvi, ki bo vseboval naslednje:  
 imena in naslove ter sedeže ustanoviteljev; 
 sklep o sprejemu združenih pravil; 
 sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih bomo izvolili v skladu z zakonom in svojimi 

pravili; 
 datum in kraj ustanovnega občnega zbora s podpisom vseh ustanoviteljev. 

Naziv: Zadruga Tovarna dela Tekstil, so. p. (socialno podjetje). 

Sedež: Spodnje Preloge 55, 3210 Slovenske Konjice. 

Zastopanje: (še ni dogovorjeno). 

Aktu o ustanovitvi bomo priložili tudi zadružna pravila. Z njimi bomo uredili zlasti: 
 firmo in sedež zadruge; 
 dejavnost zadruge; 
 morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo; 
 odpovedni rok in morebitne posebne pogoje za izstop iz zadruge; 
 razloge, zaradi katerih je lahko član izključen iz zadruge; 
 delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), število obveznih deležev, če morajo 

člani vpisati več kot en obvezni delež, ali pa podlago za določitev višine obveznega deleža 
ali števila obveznih deležev, če morajo posamezni člani vpisati obvezni delež v različni 
višini oziroma različno število obveznih deležev; 

 rok in način vplačila za najmanj eno polovico obveznega deleža; 
 druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja z zadrugo, oziroma pogoje, pod 

katerimi se lahko takšne obveznosti uvedejo oziroma povečajo; 
 odgovornost članov za obveznosti zadruge; 
 podlago za razporeditev presežka in poravnavo morebitnih izgub pri poslovanju; 
 sklic in odločanje občnega zbora, če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, pa tudi 

izvolitev, odpoklic in dobo, za katero so izvoljeni predstavniki; 
 delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno dobo predsednika in drugih organov 

zadruge; 
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 zastopanje in predstavljanje zadruge; 
 obveščanje članov o sklepih občnega zbora in poslovno tajnost zadruge; 
 način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu upnikov in vračilu deležev v 

likvidacijskem ali stečajnem postopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli 
med člane. 

Stroškov vpisa v sodni register ni, so pa stroški za pripravo družbene pogodbe, ki znašajo 500 
evrov, in stroški notarja za overitev družbene pogodbe, prav tako v vrednosti 500 evrov. 
Stroškov ustanovitvenega kapitala ni, zagotovil ga bo vsak posamezni partner v višini 20.000 
evrov. 

5.3 Storitev 

Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje, razvrščanje, obdelava in priprava rabljenega tekstila za 
ponovno uporabo, prodajo oblačil, proizvodnjo novih izdelkov, surovin za nadaljnjo reciklažo 
ali izvoz. Tekstil, ki ga bomo zbrali, bomo skrbno razvrščali po vrstah oblačil, tkanin in 
kakovosti, preden se bomo odločili, kam ga napotiti v proces ponovne uporabe. Obleke 
najboljše kvalitete bodo po čiščenju, popravilu in predelavi pristale direktno na prodajnih 
policah naših specializiranih trgovin. Posebno pozornost bomo namenili tekstilnim izdelkom, ki 
bodo v ustreznem stanju in primerne kvalitete blaga, da se bodo lahko predelali v nove kose 
oblek za nadaljnjo prodajo v lastnih trgovinah. Druga kakovostna oblačila in tekstil bomo 
ponudili že obstoječim trgovinam po Sloveniji, ostala oblačila nižje kakovosti bomo stisnjena v 
balah izvažali na tuje trge manj razvitih držav. Oblačila in tekstil, ki ne bodo primerni za 
nadaljnjo prodajo v naših trgovinah ali izvoz, bomo s procesom obdelave pripravili do te mere, 
da bodo primerni za šivanje krp za industrijo in jih prodajali odjemalcem v pralnicah, 
delavnicah, tiskarnah in drugih podobnih obratih, kjer jih potrebujejo. Preostali tekstil bomo 
predelali in kot surovino prodali za nadaljnjo reciklažo proizvajalcem, ki za proizvodnjo svojih 
izdelkov uporabljajo tekstil. To so na primer proizvajalci sekancev in izolacijskih materialov. 

Kupcem v lastnih trgovinah bomo nudili široko paleto izdelkov rabljenih ženskih, moških in 
otroških oblačil. V ponudbo bomo vključili tudi tekstil, kot so robčki iz blaga, prešite odeje, 
posteljnino, zavese, sezonsko obutev, vezalke, krpe za brisanje prahu in čiščenje. Kupcem 
bomo ponudili tudi dodatke za popravilo oblačil in tekstilij, kot so gumbi in zadrge, pa tudi 
nove izdelke, kot so pripomočki za šivanje.  

5.3.1 Prihodnje storitve  

Našo ponudbo bomo razširili z drugim rabljenim in podarjenim blagom. V ponudbo bomo 
vključili manjše kose rabljenega pohištva, jedilni pribor, manjše gospodinjske aparate, slike, 
fotografije, knjige, okrasne predmete, kolesa in druge manjše izdelke sorodnih socialnih 
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podjetij iz Slovenije. Razmerje med tekstilom in drugim rabljenim blagom v ponudbi bo 
70 : 30. Nudili bomo tudi šiviljske storitve (popravljanje in šivanje oblačil, krajšanje, oženje) ter 
kasneje računovodske storitve za zadruge in druga socialna podjetja. To bo skupaj z drugimi 
prihodki od prodaje omogočilo podjetju nadaljnjo rast in razvoj ter ustvarilo potrebo po novih 
delovnih mestih.  

5.3.2 Ključne koristi za kupce, družbo, gospodarstvo in okolje 

Storitve in izdelki, ki jih bomo ponujali na tržišču, imajo ekonomske, socialne in 
okoljevarstvene koristi tako za posameznika kot za celotno družbo.  

Kupci bodo imeli na voljo večjo izbiro rabljenih oblačil. Izbirali bodo lahko med široko paleto 
rabljenih, vendar kakovostnih kosov garderobe po konkurenčnih cenah. Nakup bo okolju 
prijazen, saj bodo kupci oblačilom podarili novo življenje ter aktivno vplivali na zmanjšanje 
količin tekstilnih odpadkov in potreb po novi proizvodnji bombažnih in sintetičnih vlaken. 
Socialne koristi naših storitev se kažejo v prostovoljstvu, socialni vključenosti in novih 
zaposlitvenih možnostih za teže zaposljive kategorije brezposelnih oseb, iskalce prve zaposlitve 
in starejše od 50 let. Ekonomske koristi vidimo v nadaljnjem razvoju predelovalne panoge in 
odpiranju novih zelenih delovnih mest. Okoljske koristi se kažejo v zmanjševanju negativih 
posledic za okolje zaradi odlaganja starega tekstila in proizvodnje novih tekstilnih izdelkov. 
Prednost reciklaže skozi ponovno uporabo oblačil je podaljšanje življenjske dobe izdelkov.  

5.3.3 Konkurenčna primerjava 

Trenutna konkurenca v segmentu zbiranja in ponudbe rabljenih oblačil je v Sloveniji šibka. 
Odpadni tekstil zbirajo javna komunalna podjetja, humanitarni organizaciji Rdeči križ in Karitas 
ter podjetje Humana. Javna komunalna podjetja zbirajo tovrstne odpadke skupaj z drugimi 
mešanimi odpadki na določenih zbirnih mestih; podjetje Humana zbira rabljene tekstil in 
oblačila z zabojniki; to v manjši meri velja tudi za Rdeči križ, pretežno pa se – tako kot Karitas 
– poslužuje zbiranja na sedežu ali podružnicah. Podjetje Humana je v mestni občini Ljubljana 
naletelo na težave pri postavitvi zabojnikov za zbiranje, saj so bili postavljeni brez dovoljenja 
mestne občine. Trenutno so postavljeni na zemljiščih v zasebni lasti, vendar na manj privlačnih 
lokacijah za uporabnike. Rabljena oblačila kot donacije sprejemata tudi dve humanitarni 
organizaciji, in sicer Rdeči Križ in Karitas. Kot največja prejemnika rabljenih oblačil zavračata 
donacije tekstila, saj sta soočena s problemom skladiščenja in določenih standardov glede 
podarjenih oblačil. Rdeči križ je že izrazil interes, da bi posredoval presežke rabljenih oblačil 
našemu podjetju. V segmentu prodaje rabljenih oblačil je v Ljubljani le ena prodajalna, in sicer 
prodajalna Gvant. Nahaja se na dobri lokaciji, v trgovskem središču BTC v Ljubljani, slabost je 
le ta, da je še dokaj neznana, saj podjetje ne vlaga veliko sredstev v promocijo in marketing. 
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Širše gledano so naša konkurenca vsi, ki ponujajo oblačila in modne dodatke. Tovrstnih 
ponudnikov je veliko, vendar je naša ciljna skupina kupcev drugačna.  

Nevarnost vidimo v tem, da kupci ne bodo povpraševali po naših storitvah in izdelkih, ampak 
se bodo raje odločali za nakup pri naših konkurentih. Če bomo hitro zasedli slovenski trg in 
storitve izvajali na najvišji kakovostni ravni, pridobili podporo širše javnosti in drugih nevladnih 
ustanov, bomo tako pridobili pomembno konkurenčno prednost. 

5.3.4 Tehnologija 

Znanje in tehnologijo bomo pridobili od nevladne organizacije Les Petits Riens iz Belgije, ki že 
70 let deluje na področju zbiranja odpadnega tekstila in mu ponovno vrača dodano vrednost s 
procesi čiščenja in popravljanja. Za delovanje podjetja in izvajanje storitev potrebujemo dve 
prodajalni in skladišče. Za vsako prodajalno prav tako potrebujemo vso potrebno 
infrastrukturo in notranjo opremo. Zaradi previsokih stroškov ne bomo investirali v nakup 
prodajaln, zato bomo na začetku prostore najeli. Za čiščenje in popravilo oblačil bomo na 
začetku uporabljali opremo in storitve članov Zadruge in pridruženih partnerjev. Za logistiko 
bomo potrebovali prevozno sredstvo, s katerim bomo zbrana oblačila in tekstilije prevažali z 
zbirnih mest v skladišče, kjer se bodo razvrščala in pripravila za nadaljnji transport v trgovine. 
V naslednji razvojni fazi, ko bomo presegli 300 ton zbranega blaga, bomo za potrebe čiščenja, 
popravila in vzdrževanja rabljenih oblačil in tekstilij uporabljali storitve pridruženega partnerja 
Zadruga Dobrote iz Dravograda. Zadruga razpolaga z vso potrebno tehnologijo in 
infrastrukturo. Spodnja preglednica prikazuje poslovne prostore, tehnologijo in opremo, ki jih 
bomo potrebovali za zagon poslovanja, in s tem povezane stroške.  
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Preglednica 2: Tehnologija in potrebna oprema 

Naziv Količina 
(kosov) 

Predvidena cena na 
mesec (€) 

Predvidena cena na leto 
(€) 

Poslovni prostori    
Pisarna 1 250,00  3.000,00  
Skladišče 1 600,00  7.200,00  
Trgovina na Tbilisijski cesti 1 900,00  10.800,00  
Trgovina na Poljanski cesti 1 900,00  10.800,00  

Notranja oprema    
Računalnik 2 83,33  1.000,00  
Blagajna 2 50,00  600,00  
Program za blagajno 2 200,00  2.400,00  
Prodajni pult 2 16,67  200,00  
Police 60 8,33  100,00  
Obešalniki 300 5,00  60,00  
Stojala za oblačila 50 16,67  200,00  

Drugo    
Zabojniki za zbiranje 3 125,00 1.500,00  
Tovornjak (nosilnost 5–7 ton) 1 1.666,67  20.000,00  

Skupaj  4.821,67 57.860,00  

5.4 Tržna analiza 

5.4.1 Tržni segmenti 

Naše kupce na grobo delimo v dva segmenta. V prvem so fizične osebe, tako moški kot 
ženske, ki so stari od 18 do približno 70 let in imajo od 200 do 1000 evrov mesečnih 
prihodkov. V drugem so pravne osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje rabljenih oblačil, 
reciklažo ali uporabo tekstilij v lastnih proizvodnih procesih ali končnih izdelkih. 

5.4.2 Raziskava trga in analiza kupcev 

Pri tržni raziskavi smo se posluževali tako primarnih kot sekundarnih virov. Primarni so bili 
podatki, pridobljeni z anketami, sekundarni pa podatki, pridobljeni pri Statističnemu uradu 
Republike Slovenije, javno dostopni podatki na internetu in interni podatki. 

Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2010 proizvedel okoli 422 kilogramov komunalnih 
odpadkov oziroma okoli 1,2 kilograma komunalnih odpadkov na dan. Ta količina nastalih 
komunalnih odpadkov uvršča Slovenijo pod povprečje držav Evropske unije, vendar kljub 
temu odložimo precejšnjo količino odpadkov na komunalna odlagališča. Prizadevanja države 
za zmanjšanje količin nastalih komunalnih odpadkov v zadnjih letih so pokazala izboljšanje 
situacije. Od leta 2009 naprej lahko sicer vidimo upad količin komunalnih odpadkov, vendar 
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gre 75 odstotkov zbranih komunalnih odpadkov na odlagališča za nenevarne odpadke (SURS 
2011).  

Med temi odpadki pa niso le tisti odpadki, ki se ne morejo drugače uporabiti ali odstraniti, 
temveč tudi odpadki, ki bi lahko bili predelani, reciklirani ali odstranjeni na okolju prijaznejše 
načine. Spodnja preglednica prikazuje podatke o količinah oblačil in tekstilij, zbranih z javnim 
odvozom v Sloveniji v letih 2006–2010. 

Preglednica 3: Količine oblačil in tekstilij, zbranih z javnim odvozom, v Sloveniji v 
letih 2006–2010 (v tonah) 

Oblačila in tekstilije 2006 2007 2008 2009 2010 
Oblačila 312 376 385 409 384 
Ostali tekstil 802 424 482 413 303 
Količina skupaj 1.114 800 867 822 687 

Vir: SURS 2012.  

Iz preglednice 3 je razvidno, da so se z javnim odvozom zbrane količine oblačil in tekstilij z leti 
zmanjševale, kar pa nujno še ne pomeni, da se je zato poraba oblačil in tekstilij zmanjšala.  

Iz preglednice 4 (spodaj) je razvidno, da se od leta 2006 naprej zmanjšuje delež blaga, 
oddanega v predelavo, povečuje pa se delež blaga, danega drugemu zbiralcu. Odložimo še 
vedno precejšnjo količino oblačil, kar 36 ton, in 72 ton tekstila. Zanimiv je podatek, da se od 
leta 2006 do leta 2010 povečujejo količine začasno skladiščenega blaga.   

Preglednica 4: Vrste odstranjevanja zbranih količin v Sloveniji v letih 2006–2010 (v 
tonah)  

Vrsta odstranjevanja 2006 2007 2008 2009 2010 
Oddano v predelavo skupaj 101 26 26 0 12 
Oddano drugemu zbiralcu skupaj 173 223 344 308 214 
Oddano v tujino skupaj 0 0 0 0 0 
Odložena oblačila 15 57 34 164 36 
Odloženi tekstil 740 351 392 320 72 
Začasno skladiščenje 85 75 73 26 106 
Količina skupaj 1.114 732 869 818 440 

Vir: SURS 2012.  

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2010 kažejo, da vsak prebivalec na leto 
proizvede 422 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je skupno 863.877 ton komunalnih 
odpadkov. Delež tekstilnih odpadkov v tej količini je približno med 3 in 4,5 odstotka (s 
trendom naraščanja v prihodnosti) oziroma med 13 in 19 kilogrami na prebivalca. To je skupno 
na letni ravni od 26.000 do 38.000 ton zbranih tekstilnih odpadkov (SURS 2011).  
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Kot zanimiv primer predstavljamo rezultate raziskave podjetja Oakdene Hollins in Univerze 
Cambridge iz leta 2006. V raziskavo je bila zajeta regija Wales, ki se lahko po površini in 
številu prebivalcev primerja s Slovenijo, saj je površinsko enako velika in ima približno dva 
milijona prebivalcev. Povprečna letna količina prodanih izdelkov v trgovinah z rabljenim 
tekstilom je 36 ton (Morley idr. 2006). Izbrani rezultati te raziskave so prikazani v naslednjih 
dveh preglednicah. 

Preglednica 5: Uporaba tekstilij leta 2006 v regiji Wales v Veliki Britaniji 

Uporaba tekstilij Količina (t) 
Poraba novega tekstila 1.812.000 
Uvoz rabljenega tekstila 12.000 
Poraba rabljenega tekstila 41.000 
Skupna poraba 1.865.000 

Vir: Morley idr. 2006. 

Preglednica 6: Zbrane količine tekstilnih odpadkov iz gospodinjstev v regiji Wales v 
Veliki Britaniji 

  Količina (t) Količina (%) 
Preprodaja na domači trg 41.000 12,7 
Izvoz za nadaljnjo prodajo 174.000 53,7 
Reciklirano na domačen trgu 62.000 19,1 
Izvoz za nadaljnjo reciklažo 26.000 8,0 
Odloženo na odlagališča 21.000 6,5 
Skupna količina tekstilnih odpadkov iz gospodinjstev 1.165.000 100 
Zbrani tekstil za ponovno uporabo in reciklažo skupaj 324.000 27,8 
Neto tekstil, odvrnjen od odpadnega toka 303.000 93,5 

Vir: Morley idr. 2006.  

Če bi si kot dolgoročni cilj zastavili podobno strukturo prodaje, kot velja za statistično 
podobno regijo Wales, bi to za Slovenijo in Ljubljano v količinah blaga pomenilo naslednje. Za 
primerjavo smo vzeli količine tekstilnih odpadkov v Sloveniji leta 2009. S primerjavo želimo 
pokazati, kolikšen del skupno zbranega blaga lahko ponovno uporabimo za prodajo, izvoz in 
reciklažo ter kolikšen del lahko odvrnemo od odpadnega toka, ki vodi na komunalna 
odlagališča.  
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Preglednica 7: Struktura prodaje za Slovenijo in Ljubljano 

 Slovenija (t) Ljubljana (t) Skupaj (%) 
Preprodaja na domači trg 918 184 12,7 
Izvoz za nadaljnjo prodajo 3.881 777 53,7 
Reciklirano na domačen trgu 1.380 276 19,1 
Izvoz za nadaljnjo reciklažo 578 116 8,0 
Odloženo na odlagališča 470 94 6,5 
Skupna količina tekstilnih odpadkov iz gospodinjstev  26.000 5.200 100,0 
Zbrani tekstil za ponovno uporabo in reciklažo skupaj 7.228 1.446 27,8 
Neto tekstil, odvrnjen iz odpadnega toka 6.757 1.353 93,5 

Vir: Društvo za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva 2011.  

V državah Evropske unije se delež stroškov iz gospodinjstev, namenjen tekstilnemu blagu, 
zmanjšuje. Na primer Angleži pogosteje kupujejo oblačila nižje kakovosti kot Nizozemci, ki 
dlje ohranjajo svoja oblačila boljše kakovosti. Posamezniki se vse pogosteje odločajo za 
prodajo svojih najboljših rabljenih oblek na internetu in v komisijskih trgovinah. Za Slovenijo 
lahko trdimo, da se je okoljska ozaveščenost prebivalstva v zadnjih nekaj letih povečala, 
spreminjajo pa se tudi potrošniške in nakupne navade (Društvo za razvoj socialnih programov 
in socialnega podjetništva 2011). 

Po raziskavi Univerze Cambridge iz leta 2006 so idealni kupci rabljenih oblačil in tekstila tisti, 
ki (Morley idr. 2006): 
 bi kupovali rabljena oblačila in tekstil tam, kjer je le možno; 
 kupujejo manj, ampak bolj kvalitetna oblačila in tekstil, ki imajo daljšo življenjsko dobo; 
 pri nakupu novih oblačil upoštevajo, da so ta oblačila izdelana z manjšo porabo energije in 

manjšimi emisijami strupenih plinov; 
 bi kupili samo oblačila, ki so bila izdelana v normalnih delovnih razmerah in za kar so bili 

delavci dostojno plačani; 
 bi dali v najem svoja oblačila, ki sicer ne bi bila nošena do konca njihove življenjske dobe; 
 bi čistili in prali svoja oblačila manj pogosto, na manjši temperaturi in pri tem uporabljali 

ekološka pralna sredstva, jih ne bi sušili v sušilnem stroju in bi se izogibali likanju, kjer je 
to le mogoče; 

 bi podaljšali življenjsko dobo oblačil in tekstila s popravili; 
 bi oddali svoja rabljena oblačila in tekstil v recikliranje ali bi jih, kjer je to le možno, oddali 

v trgovine z rabljenimi oblačili vrnili za ponovno uporabo in prodajo. 

5.4.3 Anketni vprašalnik in analiza rezultatov 

Za podrobno tržno raziskavo smo pripravili anketni vprašalnik. Anketirancem smo najprej 
postavili vprašanja, ki se nanašajo na ozaveščenost in informiranost o ravnanju z rabljenimi 
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oblačili in tekstilom. Vprašali smo jih o njihovih nakupnih navadah ter odnosu do uporabe in 
nakupa rabljenih oblačil. Zanimalo nas je, kako dobro so anketiranci seznanjeni o možnostih 
oddaje tovrstnih odpadkov in ravnanja z njimi v Slovenji, pa tudi, iz katerih medijev so izvedeli 
največ o ravnanju z rabljenimi oblačili in tekstilom. V drugem delu vprašalnika smo želeli 
izvedeti, kako anketiranci trenutno ravnajo s tovrstnimi izdelki ter kakšen način zbiranja oblačil 
in tekstila bi jim najbolj ustrezal, če bi imeli možnost oddaje in prodaje oblačil in tekstilij. V 
tretjem delu smo želeli izvedeti, ali poznajo prodajalne, ki nudijo rabljena oblačila, in ali so že 
kdaj opravili nakup v tovrstnih prodajalnah. Zadnji del vprašalnika vsebuje demografske 
podatke. Vzorec anketnega vprašalnika je v prilogi 1. 

Ciljna populacija so bile vse polnoletne osebe, ki so potencialni uporabniki naših storitev in 
kupci proizvodov. Anketni vprašalnik smo izdelali v spletni obliki, objavljen je bil na spletni 
strani družabnega omrežja Facebook in v spletnih novicah Čiste-E-Novice društva Ekologi 
brez meja. Zbrati smo uspeli skupno 285 izpolnjenih vprašalnikov. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 27 odstotkov moških in 73 odstotkov žensk. Po starosti 
izstopajo mlajši, 75 odstotkov vprašanih ima od 18 do 32 let. Med stopnjami izobrazbe 
prevladujeta končana srednja šola in univerzitetna izobrazba, vsaka po 38 odstotkov, višjo ali 
visoko šolo je končalo 17 odstotkov, 6 odstotkov je imelo dokončani magisterij ali doktorat. 
Glede mesečnih neto prihodkov je prevladovala skupina s prihodki od 501 do 1.000 evrov, 
takih je bilo kar 36 odstotkov, sledi 29 odstotkov tistih, ki imajo manj kot 501 evrov, 28 
odstotkov ima od 1.001 do 1.500 evrov in 6 odstotkov nad 1.500 evrov. V samostojni hiši živi 
52 odstotkov anketiranih, 48 odstotkov pa v stanovanjskem bloku. 

S prvim sklopom vprašanj smo želeli od anketirancev izvedeti, kako bi ocenili svojo 
informiranost in ozaveščenost o negativnih posledicah nepravilnega ravnanja s tekstilnimi 
odpadki. 

Iz slike 3 lahko razberemo, da več kot polovica anketirancev ni dovolj seznanjena z 
negativnimi posledicami nepravilnega ravnanja s tekstilnimi odpadki. Ostali menijo, da so 
seznanjeni s tovrstnimi negativnimi posledicami.  
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Slika 3: Ozaveščenost o negativnih posledicah odlaganja tekstilij za okolje in naravo 

Pri naslednjem vprašanju smo anketirance vprašali o poznavanju treh dejstev glede proizvodnje 
novih sintetičnih in bombažnih vlaken. Anketiranci so odgovarjali z da ali ne.  

Trditev 1: Ali ste vedeli, da je za vzgojo enega kilograma bombaža potrebnih 26.000 litrov 
vode? 

Trditev 2: Ali ste vedeli, da se za proizvodnjo bombaža uporabljajo nevarne kemijske 
substance? 

Trditev 3: Ali ste vedeli, da se tekstil v veliko primerih proizvaja v manj razvitih državah zaradi 
slabše kontrole nad uporabo nevarnih snovi? 

Velika večina, kar 84 odstotkov anketirancev, ne ve, da je za vzgojo bombaža potrebna velika 
količina vode, 40 odstotkov pa se jih zaveda, da se pri novi proizvodnji uporabljajo nevarne 
kemijske substance. Informirani so prav tako o tem, da se novi tekstil večinoma proizvaja v 
manj razvitih državah (slika 4). 

 

Slika 4: Poznavanje problematike negativnih posledic nove proizvodnje 
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Več kot polovica vprašanih je slabo seznanjena s tem, kako ravnati s tovrstnimi odpadki v 
Sloveniji ali občini, v kateri živi. Zadovoljivo je seznanjenih 20 odstotkov, le 16 odstotkov 
meni, da so dobro seznanjeni z možnostmi in načini ravnanja tovrstnih izdelkov, zelo dobro je 
seznanjenih samo 6 odstotkov anketiranih (slika 5). 

 

Slika 5: Seznanjenost z načini ravnanja z odpadnim tekstilom in rabljenimi oblačili 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, iz katerih medijev so vprašani izvedeli o ravnanju z 
odpadnim tekstilom največ. Več kot polovica jih je o ravnanju z odpadnim tekstilom izvedela iz 
spletnih medijev, sledijo televizija, časopis in drugi mediji (slika 6). 

 

Slika 6: Ravnanje z odpadnim tekstilom in mediji 

Dalje smo želeli izvedeti, kako vprašani ravnajo s svojim starim tekstilom sedaj. Rezultati so 
pokazali, da kar 33 odstotkov vprašanih odvrže star oziroma rabljen tekstil v zabojnik med 
druge odpadke, ki na koncu pristanejo na komunalnih odlagališčih. Dobrodelnim organizacijam 
podari svoj tekstil 32 odstotkov vprašanih, 12 odstotkov pa ga odda drugim zbirateljem 
tekstila. Veliko jih rabljeni in stari tekstil hrani doma, teh je 14 odstotkov. Ostali ravnajo na 
druge načine. Zanimiv je podatek, da nobeden od vprašanih še ni prodal starega oziroma 
rabljenega tekstila preko spleta (slika 7). 
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Slika 7: Ravnanje s starim tekstilom 

Kot je razvidno iz slike 8, kar 56 odstotkov anketirancev svoja rabljena oblačila podari 
dobrodelnim organizacijam, 11 odstotkov jih svoja oblačila odda drugim zbirateljem tekstila, 
hrani doma ali kako drugače ravna z njimi. Kar 10 odstotkov anketirancev odvrže rabljena 
oblačila v zabojnike med mešane odpadke in le ena oseba svoja rabljena oblačila proda preko 
spleta. 

 

Slika 8: Ravnanje z rabljenimi oblačili 

Anketiranci v največji meri sortirajo in čistijo svoje omare z oblačili enkrat na leto, veliko je 
tudi takih, ki to naredijo dvakrat letno, le nekaj jih to naredi večkrat (slika 9). 
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Slika 9: Sezonsko čiščenje omar z oblačili  

Rezultati so pokazali, da bi skoraj vsi vprašani, kar 97 odstotkov, podarili stari tekstil in 
rabljena oblačila socialnemu podjetju, ki se ukvarja z dejavnostjo zbiranja rabljenih tekstila in 
oblačil, le trije odstotki vprašanih tega ne bi storili (slika 10). 

 

Slika 10: Darovanje rabljenih tekstilij in oblačil 

Zanimal nas je tudi razlog, zakaj tega ne bi storili. Izmed odgovorov je lahko razbrati, da bi 
stari tekstil in rabljena oblačila raje darovali dobrodelnim organizacijam ali ga sami uporabljajo 
za reprodukcijo in reciklažo tekstila in oblek, vendar v zelo majhni meri. Nekateri so mnenja, 
da je z oddajo tekstila in oblek preveč dela ter da večina tako zbranega tekstila in oblačil konča 
na odlagališčih. 

Na vprašanje, kateri načini zbiranja in predaje tekstila bi bili najbolj ustrezni, je kar 46 
odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi jim najbolj ustrezali zabojniki v njihovi soseski, 16 
odstotkov vprašanih bi bilo za zabojnike v večjih nakupovalnih centrih in 15 odstotkom bi 
ustrezali zbirni centri (slika 11). V manjši meri bi se posluževali tudi drugih načinov predaje: 
prostovoljcem iz njihove bližine (11 odstotkov), v prodajalni z rabljenimi oblačili (pet 
odstotkov), pred vrati ali na pločniku (trije odstotki), prostovoljcem (od vrat do vrat) in drugo 
(odstotek).  
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Slika 11: Načini zbiranja in predaje rabljenih tekstilij in oblačil 

Zanimalo nas je, ali anketiranci že poznajo kakšno prodajalno z rabljenimi oblačili v Sloveniji. 
Rezultati so presenetljiv, saj kar 65 odstotkov vprašanih podobne prodajalne še ne pozna, 
medtem ko jo ostali že poznajo (slika 12). Če so anketiranci odgovorili z »da«, nas je seveda 
tudi zanimalo, katero prodajalno že poznajo. Velika večina pozna prodajalni Gvant in Šuss v 
Ljubljani ter eno v Radovljici. 

Že poznate katero prodajalno z rabljenimi 
oblačili v Sloveniji?
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Slika 12: Poznavanje prodajaln z rabljenimi oblačili 

Sedemdeset odstotkov vprašanih še nikoli ni kupilo rabljenega oblačila in le 30 odstotkov je že 
kdaj opravilo tak nakup (slika 13). 
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Slika 13: Nakup rabljenih tekstilij in oblačil 

Ugotovili smo, da se 36 odstotkov za nakup ni odločilo iz neznanih razlogov, kar 34 odstotkov 
pa na to možnost še nikoli ni pomislilo (slika 14). Nekateri neradi kupujejo rabljena oblačila 
(20 odstotkov), nekateri pa še niso našli primernega artikla zase (10 odstotkov). Nihče od 
vprašanih se za nakup ni odločil, ker bi bil mnenja, da oblačila niso dovolj kakovostna. 

 

Slika 14: Iz kakšnih razlogov ni bil opravljen nakup 

Od anketirancev smo želeli izvedeti, kaj jim je oziroma bi jim bilo ob nakupu rabljenih oblačil 
najbolj in kaj najmanj pomembno. Iz slike 15 lahko razberemo, da blagovna znamka ni 
pomembna, zelo pa so pomembni videz in ohranjenost oblačil ter kakovost blaga. 
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Slika 15: Odločitveni dejavniki pri nakupu 

Iz slike 16 je razvidno, da bi se večina (74 odstotkov) odločila za obisk take prodajalne, 13 
odstotkov jih še ne ve in le 12 odstotkov najbrž ne. Če je bil odgovor negativen, so nas 
zanimali razlogi. Ti so različni, vendar so predvsem osebne narave lastnih percepcij in 
prepričanj. Take prodajalne ne bi obiskali, ker jih nakup rabljenih oblačil ne prepriča ter jih raje 
podarijo in si kupijo nova, še nenošena oblačila, iz higienskih razlogov, neradi kupujejo in 
nosijo rabljena oblačila, nekateri imajo pomisleke glede kakovosti in omejene izbire. 

 

Slika 16: Obisk prodajalne z rabljenim tekstilom in oblačili 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da več kot polovica anketirancev ni dovolj 
seznanjena z negativnimi posledicami nepravilnega ravnanja s tekstilnimi odpadki. Dobro pa so 
informirani o proizvodnji novih sintetičnih in bombažnih vlaken. Ugotovili smo, da je več kot 
polovica vprašanih slabo seznanjena in ne ve, kako ravnati s tovrstnimi odpadki v Sloveniji ali 
občini, v kateri živijo. Tisti, ki so o tem seznanjeni, pa so bili tako ali drugače obveščeni preko 
spleta, televizije, časopisov in drugih medijev. Anketirani v večji meri star in rabljen tekstil 
odlagajo v zabojnike za druge odpadke, v manjši meri tekstil darujejo dobrodelnim 
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organizacijam, oddajo drugim zbirateljem ali hranijo doma. Precej je tudi takih, ki odvržejo 
svoja rabljena oblačila v zabojnik med druge odpadke. Rezultati so pokazali, da anketirani 
sortirajo in čistijo svoje omare z oblačili enkrat na leto, veliko je tudi takih, ki to naredi dvakrat 
na leto, in le redki to opravijo večkrat. Skoraj vsi bi rabljen tekstil in oblačila podarili 
socialnemu podjetju, ki se ukvarja z dejavnostjo zbiranja, sortiranja in obdelave tekstila in 
oblačil. Ta odgovor je zelo pomemben, saj kaže na pripravljenost darovati rabljen tekstil in 
oblačila. Kot način zbiranja so se anketirani v največji meri odločali za zabojnike v njihovi 
soseski, zabojnike v večjih nakupovalnih centrih, zbirnih centrih, v manjši meri pa za zbiranje s 
prostovoljci. Več kot polovica anketiranih še ne pozna nobene podobne prodajalne, tisti, ki jo, 
pa poznajo le tri trgovine, in sicer dve v Ljubljani in eno v Radovljici. Velika večina še nikoli ni 
kupila rabljenega tekstila ali oblačila. Za nakup se niso odločili zato, ker niso pomislili na to 
možnost, ali iz drugih neznanih razlogov, ne pa zato, ker bi bili mnenja, da taka oblačila niso 
dovolj kakovostna. Ob nakupu rabljenih oblačil so jim najpomembnejši videz, ohranjenost 
oblačil in kakovost blaga, ni pa pomembna blagovna znamka oblačila. Večina anketiranih bi se 
odločila za obisk tovrstne trgovine. 

5.4.4 Analiza panoge in konkurence 

Tekstilna panoga velja za eno izmed kapitalsko najintenzivnejših panog predelovalne industrije. 
Do leta 2005 je bila evropska oblačilna industrija največji izvoznik oblačilnih proizvodov na 
svetu, leta 2009 pa je prvo mesto zavzela Kitajska. Tudi za slovensko oblačilno industrijo je od 
leta 2000 naprej značilen upad prometa. Z opazovanjem trenutne tržne situacije vsepovsod po 
Evropi lahko ugotovimo, da imajo podjetja, ki opravljajo dejavnost reciklaže, upad stopnje 
prometa od 10 do 20 odstotkov na letni ravni. Zanimiv pa je podatek, da v Nemčiji zberejo 10 
do 12 kilogramov rabljenega tekstila na prebivalca. Značilen odstotek zbranega blaga se 
uporablja pri proizvodnji v avtomobilski industriji, pri zvočnih in termičnih izolacijah, čedalje 
več pa se uporablja v proizvodnem sektorju, kjer se 15 odstotkov zbranega blaga nameni za 
industrijske cunje in krpe. Na Poljskem odpadni tekstil uporabljajo pri proizvodnji papirja in 
industrijskih krp. V Nemčiji je okoljska ozaveščenost močna, kar dokazuje tudi podatek, da na 
letni ravni zberejo kar 70 odstotkov rabljenega tekstila in oblačil v primerjavi s količino na 
novo proizvedenega in uvoženega tekstila. V Franciji proučujejo možnosti reciklaže rabljenega, 
a neuporabnega tekstila. S postopkom pirolize (termični razkroj) se proizvaja energija brez 
emisij in škodljivih plinov, tekstil lahko uporabimo pri proizvodnji izolacijskih materialov v 
gradbeni industriji, ki ima zelo pomembno vlogo v politiki upravljanja z energijo. Možnosti 
ponovne uporabe rabljenega tekstila je veliko. Kakovost zbranega tekstilnega blaga pa se je 
poslabšala, kar je že nekaj let posledica povečanega uvoza manj kakovostnega blaga iz Azije in 
množenja nizkocenovnih trgovin. Kljub upadu potreb po novi proizvodnji in padanju letnega 
prometa podjetij v reciklažni panogi primeri dobre prakse iz tujine kažejo, da obstajajo novi 
načini uporabe in predelave tekstilnih odpadkov. Razvijajo se nova področja in tehnologije v 
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procesu ponovne uporabe rabljenih oblačil in tekstilij (Društvo za razvoj socialnih programov 
in socialnega podjetništva 2011). 

Razlogi, zaradi katerih je treba obdržati in razvijati panogo v Sloveniji 

Na prvem mestu je vsekakor okoljevarstvena korist. Prednost reciklaže s ponovno uporabo 
pred odlaganjem oblačil na odlagališča je podaljšanje življenjske dobe izdelkov ter zmanjšanje 
potrebe po proizvodnji novih bombažnih in sintetičnih vlaken. Z reciklažo in ponovno uporabo 
zmanjšamo količino odloženih tekstila in oblačil na komunalna odlagališča, hkrati pa 
zmanjšamo posledice, ki jih ima njihovo nepravilno odlaganje na okolje in naravo. Ekonomski 
razlogi so razvoj predelovalne panoge, novih storitev in izdelkov ter zagotavljanje novih 
delovnih mest. Socialni razlogi so nove zaposlitvene možnosti za dve najbolj ranljivi ciljni 
skupini iskalcev zaposlitve, mlade iskalce prve zaposlitve in starejše od 50 let.  

Našo neposredno konkurenco predstavljajo podjetja, ki se ukvarjajo z zbiranjem rabljenih 
oblačil in tekstilij, kot tudi vsi tisti, ki na trgu ponujajo tovrstne izdelke. Z zbiranjem se 
ukvarjajo Humana, Karitas, Rdeči križ in vsa komunalna podjetja. Podjetje Humana je naš 
največji konkurent v dejavnosti zbiranja rabljenih oblačil. Zabojnike imajo postavljene po 
celotni Sloveniji, skupno 40 do 50. Na letni ravni zberejo približno 800 kilogramov rabljenega 
tekstila. S prodajo rabljenih oblačil se v Sloveniji ne ukvarjajo, pač pa zbrane količine izvažajo 
in prodajajo na trgih držav Evropske unije. Na področju prodaje rabljenih oblačil je naš največji 
konkurent podjetje Gvant. Podjetje iz tujine uvaža rabljena oblačila in blago ter jih prodaja na 
slovenskem tržišču. Obstaja še nekaj manjših prodajaln v ostalih regijah v Sloveniji, vendar nam 
ne predstavljajo večje konkurence. Gledano z vidika zadovoljevanja istih potreb pa je 
konkurenca zelo močna in široka. Njihova ciljna skupina kupcev se v primerjavi z našo 
razlikuje predvsem pri potrošniških navadah, vrednotah in okoljski ozaveščenosti. Naša ciljna 
skupina kupcev nima veliko alternativne izbire pri nakupu rabljenih oblačil, zato menimo, da 
imamo veliko možnosti za razvoj in širitev poslovanja po celotni Sloveniji. 
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5.4.5 Analiza SPIN in konkurenčne prednosti  

Preglednica 8: Analiza SPIN 

Prednosti Priložnosti 
Oblika podjetja zadruga 
Poslovanje po načelih socialne ekonomije in 
trajnostnega razvoja 
Nizki cenovni razred oblačil 
Zaposleni in nova delovna mesta  
Angažiranje prostovoljcev 
Storitev in proizvodi 
Okoljska ozaveščenost  

Slaba ponudba in šibka konkurenca 
Ugodne socialne in demografke spremembe 
Znamka Tovarna dela Tekstil 
Zakonodaja (ZSocP) 
Večja ozaveščenost ljudi 
Tekstilna predelovalna dejavnost 
Delavnica za mlade modne oblikovalce 
Lastne blagovne znamke oblačil 

Slabosti Nevarnosti 
Zaposleni, pomanjkljiva strokovnost in šibko 
poznavanje tekstila 
Stroški  
Izstop članov iz zadruge 
Okoljska ozaveščenost prebivalstva 

Konkurenca  
Zakonodaja  
Dobavitelji 
Slaba kvaliteta zbranih oblačil 
Nesodelovanje ljudi 

Kot konkurenčno prednost lahko izpostavimo celotno verigo od zbiranja, razvrščanja, čiščenja 
in popravljanja do prodaje rabljenih oblačil, dodatkov in tekstila v naših trgovinah. Prav tako 
bomo razvijali lastne blagovne znamke za posamezne vrste tekstila in rabljenih oblačil. 
Oblikovali jih bodo mladi modni oblikovalci v delavnici z vso potrebno infrastrukturo, ki bo 
odprta za vso zainteresirano javnost. Glavno konkurenčno prednost vidimo v socialnem 
podjetništvu, ki je v Sloveniji še vedno slabo razvito. Socialna ekonomija kljub relativno 
neugodnemu okolju kaže inovativno sposobnost iskanja odgovorov na lokalne potrebe in tržne 
priložnosti. Podpora razvoju sektorja s strani evropskih institucij spodbuja vlade držav članic, 
da sprejemajo različne ukrepe na tem področju. Socialno podjetništvo kaže velik potencial za 
sprožitev notranjih razvojnih resursov na podeželskih območjih, ponovno aktivacijo 
propadajočih industrijskih območij ter rehabilitacijo in oživitev propadajočih urbanih območij. 
Socialno podjetništvo tako spodbuja notranji gospodarski razvoj, vzpostavlja konkurenčnost 
na več območjih ter prispeva k njihovemu lažjemu vključevanju na nacionalni in mednarodni 
ravni z odpravljanjem prostorskih neravnovesij. Zato vidimo socialno podjetništvo kot 
odločilno in največjo konkurenčno prednost pred ostalimi konkurenti. Ena izmed naših 
konkurenčnih prednosti pa je tudi strateška povezava štirih partnerjev, s katerimi bomo 
ustanovili naše podjetje, ter njihove izkušnje in strokovni kader. 

5.5 Strategija in izvedba 

Podjetje so bo osredotočilo na potrebe kupca, tako pri zbiranju rabljenih oblačil in tekstila kot 
tudi pri trženju in prodaji izdelkov.  
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Večji poudarek bomo namenili kvaliteti blaga in ohranjenosti oblačil, saj se zavedamo, da imajo 
taki izdelki višjo vrednost. V fazi razvrščanja bomo že določili, katere izdelke lahko 
neposredno brez popravil takoj ponudimo našim kupcem in katere je treba predhodno 
popraviti, da bodo primerni za nadaljnjo prodajo. Ker bomo imeli več specializiranih trgovin, 
bo ponudba izdelkov zelo raznolika. Izdelke bomo premeščali iz trgovine v trgovino ter tako 
poskrbeli za vedno nove in sveže izdelke. Razvili bomo lastno blagovno znamko oblačil z večjo 
dodano vrednostjo. Na ta način bomo dosegli večjo kvaliteto naših izdelkov, posledično višje 
zadovoljstvo naših kupcev in nenazadnje tudi boljše poslovne rezultate.  

5.5.1 Strategija zbiranja rabljenih oblačil in tekstila 

Na začetku bomo zbirali rabljena oblačila po mestnih soseskah na zbirnih točkah po vnaprej 
določenem urniku in od vrat do vrat na območju mestne občine Ljubljana. Zbiranje rabljenega 
tekstila bo v prvih štirih mesecih potekalo na desetih lokacijah v stanovanjskih naseljih po 
Ljubljani. Na vsaki lokaciji bomo potrebovali najmanj dva prostovoljca. Njihova naloga bo 
prevzem materiala, ki ga bodo stanovalci in občani prinesli na zbirno mesto. Oblačila se bodo 
zbirala od 14. do 20. ure od torka do petka. Zbrana oblačila in tekstil bodo prostovoljci potem 
oddali pooblaščenemu delavcu za prevoz v skladišče, kjer bomo oblačila sortirali in pripravili 
za nadaljnje postopke obdelave in prodaje. Stanovalce bomo z letaki obvestili o zbiranju teden 
dni pred začetkom zbiranja. S strategijo zbiranja po metodi od vrat do vrat bomo v prvem letu 
zvišali nivo kakovosti zbranega tekstila. Na ta način nam bo uspelo približno polovico 
zbranega tekstila ponovno prodati v lastnih trgovinah, 25 odstotkov predelati ali predati za 
nadaljnjo reciklažo, 15 odstotkov nameniti za izvoz in le 10 odstotkov odložiti na odlagališča.  

Po štirih mesecih zbiranja načrtujemo, da bomo uspeli zagotoviti pet stalnih zbirnih mest v 
Ljubljani in na ta način nadaljevati proces zbiranja. Povabili bomo vse nepridobitne in 
pridobitne organizacije, da se vključijo in sodelujejo pri zbiranju. Na ta način bo vsak s 
sodelovanjem prispeval k družbeni odgovornosti, okolju, sociali in nenazadnje k razvoju te 
panoge v Sloveniji.  

K sodelovanju smo že pritegnili UniCredit Banko in podjetje SPL, d. d, katerega dejavnost je 
upravljanje in vzdrževanje nepremičnin v Ljubljani. V UniCredit Banki je več kot dvesto 
zaposlenih ter bodo zbirali rabljena oblačila in tekstil v svojih poslovnih prostorih.  
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5.5.2 Trženjska strategija  

Pozicioniranje 

Osredotočili se bomo na potrebe in želje naših odjemalcev ter jim ponudili čim večjo izbiro 
rabljenih oblačil, da bo vsak našel pravi kos oblačila zase. Za modne privržence in tiste, ki 
želijo biti drugačni in se razlikovati od povprečja, pa bomo ponudili obleke lastne blagovne 
znamke, ki jih bodo za nas kreirali mladi modni oblikovalci. Za te namene bomo uredili tudi 
delavnico, v kateri bodo imeli vso potrebno infrastrukturo in stroje za izdelavo svojih kolekcij. 
Načrtujemo, da bi trikrat ali štirikrat na leto pripravili modno revijo, kjer bi predstavili njihove 
kolekcije. Na dogodku bodo obiskovalci imeli tudi možnost nakupa teh oblačil. Od drugega 
leta naprej načrtujemo tudi veleprodajo, zato bodo naši kupci tudi podjetja, ki potrebujejo 
oblačila za nadaljnjo prodajo ali surovino za reciklažo. 

Cenovna strategija 

Postavljanje cen našim izdelkom je zelo zahtevno, saj je težko določiti ceno za rabljena oblačila 
in tekstil. Pri postavitvi cen za izdelke, ki jih bomo prodajali na drobno v lastnih trgovinah, 
bodo imeli ključno vlogo naslednji dejavniki: videz, kakovost, ohranjenost materiala in 
blagovna znamka. Na podlagi določitve cen posameznim izdelkom bomo izračunali povprečno 
ceno na enoto izdelka. Pri tem bomo seveda tudi upoštevali nastale stroške zbiranja, logistike, 
čiščenja, popravila in zaposlenih. Cene bomo primerjali s cenami konkurentov v Sloveniji in 
cenami v tujini, predvsem v državah Evropske unije. Najboljša kakovost rabljenega tekstila se 
na trgu dobi po metodi zbiranja s prevzemom blaga direktno v trgovinah. Povprečna prodajna 
cena za kos je med 2 in 3 evri. Povprečna teža za kos je 0,30 kilograma, kar pomeni, da je 
vrednost ponovno prodanega blaga po postopku razvrščanja med 6.000 in 9.000 evrov na 
tono. Na podlagi te ocene bomo določili tudi cene za veleprodajo izdelkov drugim prodajalcem 
rabljenih oblačil v Sloveniji. 

Za druge izdelke, kot so krpe za industrijo, bomo v začetni fazi določili cene na podlagi cen 
konkurenčnih izdelkov iz tujine. Kasneje bomo cene spreminjali na podlagi proizvodnih 
stroškov. Ker se tovrstni izdelki v Sloveniji ne proizvajajo in se v celoti uvažajo iz tujine, 
predvidevamo, da bomo lahko ponudili nižje cene od tujih konkurentov. Cene tekstila, ki ga 
bomo prodajali kot surovino za reciklažo, bomo določili na podlagi trenutnih tržnih cen, in 
sicer na kilogram oziroma na tono (preglednica 9).  
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Preglednica 9: Cene krp in oblačil za reciklažo ali izvoz na trgih Evropske unije  

Razred krp ali oblačil Cena (€/t) 
Bele krpe za brisanje in čiščenje 950 
Druge krpe 500 
Obleke za izvoz  
Oblačilni razred za izvoz 3.000 
Obleke za ponovno uporabo za Afriko 900 
Obleke za ponovno uporabo za Pakistan 200 

Cenik izdelkov, ki jih bomo prodajali na drobno v naših specializiranih trgovinah, je v prilogi 2.  

Promocijska strategija 

Partnerji in člani zadruge bomo vse leto pred ustanovitvijo izvajali promocijske aktivnosti za 
dejavnost zbiranja in prodaje rabljenih oblačil po celotni Sloveniji. Tako bomo seznanili vse 
prebivalce Slovenije o novem načinu zbiranja in ponovni uporabi rabljenih oblačil. Promocijske 
aktivnosti in s njimi povezan program trženja bomo izvajali zelo aktivno na mesečni in letni 
ravni, zato nas bodo potencialni kupci ob ustanovitvi že dobro poznali. Za promocijo in 
ozaveščanje bodo skrbeli partnerji projekta društvo Ekologi brez meja, ki so organizirali 
odmevno vseslovensko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, in Tovarna dela Šuss. 
Promocijski dogodki bodo potekali v obliki izmenjave oblačil po večjih mestih v Sloveniji 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto). Izdelali smo že tudi lastno spletno 
stran in stran na socialnem omrežju Facebook. Vsekakor si bomo prizadevali za nadaljevanje 
promocijskih aktivnosti ter ozaveščanje o ravnanju z rabljenimi oblačili in tekstilom ter o 
možnosti nakupa rabljenih oblačil po ugodnih cenah v naših trgovinah. Posluževali se bomo 
naslednjih promocijskih aktivnosti: promocijski dogodki, modne revije, sejmi, stiki z javnostjo, 
okrogle mize in konference na temo ravnanja z rabljenimi oblačili, tekstilom in recikliranjem 
tekstila. 

Programi trženja 

Naše izdelke in storitve bomo tržili v lastnih trgovinah s prirejanjem javnih dogodkov in 
prireditev, na lastni spletni strani in preko socialnega omrežja Facebook. Dejavnost bomo 
oglaševali s plakati in letaki, ki jih bomo delili na začetku v Ljubljani, kasneje pa po petih večjih 
mestih v Sloveniji. Za potrebe promocije in trženja bomo že v prvem letu namenili 30.500 
evrov sredstev (preglednica 10). 
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Preglednica 10: Program trženjskih aktivnosti s stroški 

Aktivnosti Odgovorna oseba/partner Čas izvedbe Strošek (€) 
Spletna stran Tovarna dela Šuss že izvedeno 2012 1.500 
Stran na Facebooku Tovarna dela Šuss že izvedeno 2012 500 
Članki v medijih (časopis, splet) Vsi člani od marca 2012  
Objava novic/člankov na spletni 
strani partnerjev Vsi člani od aprila 2012  

Letaki za zbiranje tekstila Tovarna dela Šuss od avgusta 2012 1.200 
Letaki za prodajalno na drobno Tovarna dela Šuss od oktobra 2012 1.800 
Dogodki za pospeševanje zbiranja 
tekstila v desetih četrtnih skupnosti Ekologi brez meja, Grupa od maja 2012 7.500 

Priprava in izvedba prodajne 
razstave Ekologi brez meja, Grupa od maja 2012 2.000 

Priprava in izvedba izobraževalnih 
delavnic Ekologi brez meja od maja 2012 6.000 

Izvedba modnega dogodka Ekologi brez meja, Grupa oktober 2012 7.000 
Otvoritev trgovine z modnim 
dogodkom 

Tovarna dela Šuss, 
Ekologi brez meja januar 2013 3.000 

Obveščanje javnosti o dogodkih Ekologi brez meja od maja 2013  

Medijske konference Tovarna dela Šuss, 
Ekologi brez meja od maja 2013   

Skupaj stroški   30.500 

Distribucijska strategija 

Celotno distribucijsko pot od zbiranja do predelave in nadaljnje prodaje bomo vzpostavili sami. 
Posluževali se bomo tako neposrednih kot tudi posrednih prodajnih poti, odvisno od 
posameznega proizvoda. 

5.5.3 Prodajna strategija  

V prvem letu smo si za cilj zadali zbrati 300 ton rabljenih oblačil in tekstilij. Zbrane količine 
blaga načrtujemo razporediti po začrtani strukturi (preglednica 11). 

Preglednica 11: Načrt razporeditve zbranih količin blaga 

 Količina (t) Količina (%) 
Skupaj zbrano 300 100,00 
Oblačila, primerna za takojšnjo prodajo 30,5 10,15 
Zaloga zaradi sezonskih razlik 118,5 36,85 
Blago, namenjeno za predelavo oblek z dodano vrednostjo 1 3,00 
Reciklaža 75 25,00 
Izvoz 45 15,00 
Odlagališče 30 10,00 
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Načrt prodaje smo razdelili na dva dela. Prvi del zajema načrt prodaje rabljenih oblačil in 
oblačil z dodano vrednostjo v dveh lastnih specializiranih trgovinah na drobno. Drugi del pa 
zajema podrobno načrtovano prodajo po posameznih prodajnih poteh po letih, vrednosti blaga 
pa so izražene v tonah. Prodaja rabljenih oblačil je prikazana za dve prodajalni na mesečni 
ravni, prodaja oblačil z dodano vrednostjo in drugo (pripomočki za šivanje, dodatki) pa na letni 
ravni (preglednica 12). Oblačila z dodano vrednostjo bodo predelana in zaradi tega procesa 
višjega cenovnega razreda. Tržna cena za kos takega oblačila je 32,50 evrov. Pričakujemo, da 
bo vsaka izmed štirih kolekcij na leto zajemala 360 kosov, kar letno skupaj znaša 2.000 kosov. 
Na ta način bomo ponovno uporabili 1.000 kilogramov rabljenih oblačil in tekstilij, saj en kos 
tehta približno pol kilograma.  

Preglednica 12: Načrtovana prodaja prvo leto po mesecih  

Mesec Število prodanih 
enot 

Povprečna teža na 
kos (kg) 

Povprečna cena 
enote (€) 

Znesek prihodka 
(€) 

1 4.000 0,30 2,50 10.000 
2 4.800 0,30 2,50 12.000 
3 5.600 0,30 2,50 14.000 
4 6.400 0,30 2,50 16.000 
5 7.200 0,30 2,50 18.000 
6 8.000 0,30 2,50 20.000 
7 8.800 0,30 2,50 22.000 
8 9.600 0,30 2,50 24.000 
9 10.400 0,30 2,50 26.000 
10 11.200 0,30 2,50 28.000 
11 12.000 0,30 2,50 30.000 
12 12.800 0,30 2,50 32.000 
Obleke z dodano 
vrednostjo (letno) 1.440 0,50 32,50 46.800 

Drugo (letno) 700   1,50 1.050 
Skupaj 102.240   299.850 

Prodajo smo načrtovali na podlagi izkušenj in prodajnih rezultatov partnerja podjetja Tovarna 
dela Šuss. Načrtujemo, da bomo v dveh trgovinah prvi mesec prodali 4.000 kosov rabljenih 
oblačil, dodatno načrtujemo prodajo 1.440 kosov oblačil z dodano vrednostjo ter prodajo 
drugega blaga, kot so modni dodatki, pripomočki za šivanje in ostale drobnarije. Povprečno 
ceno smo v izračunih pustili enako, saj ne pričakujemo, da se bodo cene rabljenih oblačil v tako 
kratkem časovnem obdobju spremenile. Upoštevali smo 20-odstotno mesečno rast prodaje, saj 
bomo intenzivno promovirali našo dejavnost in prodajalno z rabljenimi oblačili (preglednica 
13).  
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Preglednica 13: Načrtovana celotna prodaja 

 
Cena 
 (€/t) 

Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 
Količina 

(t) 
Vredn. 

(€) 
Količina 

(t) 
Vredn. 

(€) 
Količina 

(t) 
Vredn. 

(€) 
Količina 

(t) 
Vredn. 

(€) 
Oblačila in tekstil 8.400 30,0 252.000 39,0 327.600 48,0 403.200 56,0 470.400 
Oblačila z dodano 
vrednostjo 65.000 1,3 84.500 1,6 104.000 1,9 123.500 2,1 136.500 

Veleprodaja na 
domačem trgu 6.000 5,0 30.000 6,5 39.000 8,0 48.000 9,5 57.000 

Krpe (industrijske, 
druge) 1.200 1,0 1.200 1,3 1.560 1,6 1.920 2,0 2.400 

Surovina za 
reciklažo na 
domačem trgu 

200 3,0 600 15,0 3.000 20,0 4.000 25,0 5.000 

Izvoz rabljenih oblek 
zunaj EU 3.000 2,0 6.000 2,6 7.800 3,2 9.600 4,0 12.000 

Izvoz tekstila kot 
surovine za reciklažo 500 0,0 0 20,0 10.000 30,0 15.000 35,0 17.500 

Skupaj  42,3 374.300 86 492.960 112,7 605.220 133,6 700.800 

V nadaljevanju predstavljamo stroške, ki so povezani z zbiranjem, zagonom podjetja in prodajo 
izdelkov (preglednici 14 in 15). Načrtovani stroški prodaje se v drugem letu znižajo, saj se v 
drugem letu ne bomo širili, pač pa načrtujemo izboljšanje poslovnih procesov in učinkovitosti 
poslovanja ter pridobivanja novih količin rabljenih oblačil in tekstilij. Šele v tretjem, četrtem in 
petem letu načrtujemo širitev poslovanja in odprtje novih trgovin v večjih mestih Slovenije. 
Prvo leto dve v Ljubljani in potem v naslednjih štirih letih še tri. Na podlagi te predpostavke se 
nam stroški prodaje drugo leto znižajo, potem pa začnejo spet naraščati. Pri načrtovanju 
stroškov najemnine za vse regije predvidevamo enak strošek, kljub temu da so cene najemnin v 
Sloveniji razlikujejo. Za vsako novo odprto trgovino načrtujemo po dva novo zaposlena 
prodajalca.  

Preglednica 14: Načrtovani stroški prodaje prvo leto 

Strošek Strošek/mesec (€) Strošek/leto (€) 
Tehnologija in oprema 5.822 69.860 
Oglaševanje in promocija 2.971 30.500 
Računovodstvo 100 1.200 
Popravila in čiščenje tekstilij 1.000 12.000 
Logistika 1.000 12.000 
Stroški zaposlenih 3.852 45.900 
Stroški skupaj 14.745 171.460 
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Preglednica 15: Načrtovani stroški prodaje od drugega do petega leta 

Strošek Strošek/leto 2 
(€) 

Strošek/leto 3 
(€) 

Strošek/leto 4 
(€) 

Strošek/leto 5 
(€) 

Tehnologija in oprema 46.200 59.280 71.280 83.280 
Oglaševanje in promocija 10.000 15.000 20.000 30.000 
Računovodstvo 1.200 1.800 2.400 3.000 
Popravila in čiščenje tekstilij 12.000 15.000 18.000 20.000 
Logistika 12.000 13.000 14.000 15.000 
Stroški zaposlenih 45.900 103.225 122.425 141.625 
Stroški skupaj 127.300 207.305 248.105 292.905 

5.5.4 Strateške povezave 

Strateško smo se povezali s člani in pridruženimi partnerji Zadruge Tovarna dela Tekstil. Prav 
tako se bomo strateško povezali z drugimi socialnimi podjetji v Sloveniji, saj lahko tako skupaj 
bolje promoviramo socialno podjetništvo in poskrbimo za boljše razumevanje tovrstnega 
podjetništva. Strateške povezave z njimi si želimo tudi zaradi tega, ker bomo njihove izdelke, 
ki bodo primerni za prodajo v naših trgovinah, potem tudi prodajali v lastnih trgovinah. 
Povezali smo se s Centrom za ponovno uporabo Rogaška Slatina, kjer rabljene izdelke, ki bi 
sicer končali na odlagališčih, že obnavljajo in popravijo do te mere, da so ponovno uporabni, 
skratka dodajo jim novo vrednost. Prav tako se bomo povezali z društvom Kralji ulice, ki 
izvajajo projekt v obliki trgovine Stara roba nova raba. Nekatere njihove izdelke lahko tudi mi 
ponudimo v naših trgovinah, oni pa lahko v svoji ponudijo naša rabljena oblačila.  

5.5.5 Terminski načrt 

Terminski načrt vsebuje vse aktivnosti, ki so potrebne za vzpostavitev zadruge (preglednica 
16), in aktivnosti v prvem po ustanovitvi zadruge (preglednica 17).  
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Preglednica 16: Terminski načrt aktivnosti po mesecih leto pred ustanovitvijo zadruge 
Št. Aktivnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Vzpostavljanje partnerstva in managementa                         

2 Transnacionalni prenos dobrih praks in tehnologije s 
področja rabljenega tekstila in socialnega podjetništva                         

3 Priprava pogojev za zbiranje tekstila in tekstilnih 
odpadkov                         

4 Zbiranje tekstila, logistika tekstila in tekstilnih 
odpadkov                         

5 Priprava pogojev za procesiranje rabljenega tekstila in 
logistika                         

6 Identifikacija, motivacija, izbor in usposabljanje oseb 
iz ciljne skupine                         

7 Procesiranje rabljenega tekstila (sortiranje, čiščenje, 
popravilo, skladiščenje) in logistika                         

8 Priprava pogojev za trgovino z rabljenim tekstilom                         
9 Razvoj in vzpostavitev modne delavnice                         
10 Delovanje trgovine z rabljenim tekstilom                         

11 Komuniciranje in ozaveščanje javnosti o reciklaži 
tekstila in o podjetju                         

12 Ustanovitev socialnega podjetja                         

Preglednica 17: Terminski načrt aktivnosti po mesecih leto po ustanovitvi zadruge 
Št
. Aktivnost 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Vzpostavljanje partnerstva in managementa                         

4 Zbiranje tekstila, logistika tekstila in tekstilnih 
odpadkov                         

7 Procesiranje rabljenega tekstila (sortiranje, čiščenje, 
popravilo, skladiščenje) in logistika                         

9 Razvoj in vzpostavitev modne delavnice                         

5 Komuniciranje in ozaveščanje javnosti o reciklaži 
tekstila in o podjetju                         

6 Ustanovitev socialnega podjetja                         

5.6 Management 

Člani zadruge bodo opravljali posamezne funkcije znotraj organizacijske strukture. Mladinski 
center Dravinjske doline bo odgovoren za potek projekta in izvajanje dejavnostih posameznih 
članov in partnerjev. Tovarna dela Šuss bo odgovorna za prodajo, raziskave in razvoj, 
vzpostavitev delavnice dela ter sodelovanje z Zadrugo Dobrote. Ekologi brez meja bodo 
odgovorni za ozaveščanje in stike z javnostjo ter izobraževanje.  
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5.6.1 Organizacijska struktura 

Organizacijska struktura je prilagojena velikosti zadruge. Člani bomo iz svojih vrst volili 
organe zadruge (nadzorni odbor, občni zbor in predsednika). Preostale poslovne funkcije bomo 
razdelile glede na odgovornosti partnerjev zadruge (slika 17).  
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Slika 17: Organizacijska struktura 

5.6.2 Načrt osebja 

V prvem letu poslovanja bodo v podjetju zaposleni direktor in prodajalca v lastni prodajalni 
(preglednica 18). Ker pa bosta prodajalca dejansko zaposlena pri partnerju projekta Tovarni 
dela Šuss, ne bosta vplivala direktno na stroške zadruge. Direktor bo imel nalogo, da vodi 
zadrugo, jo zastopa in organizira delo ter izvaja komercialne in finančne posle. V tretjem, 
četrtem in petem letu, ko bomo vsako leto odprli po eno novo prodajalno, bomo za potrebe 
prodaje zaposlili po dva nova prodajalca na vsako prodajalno. Skupaj bomo ob koncu petega 
leta imeli zaposlenih osem prodajalcev. V tretjem letu bomo zaposlili še dve osebi za 
opravljanje veleprodajnih poslov in eno osebo za razvoj, vodenje in koordinacijo zbiranja 
tekstila in oblačil. Za zbiranje oblačil bomo v prvem in drugem letu predvidoma angažirali 
petindvajset prostovoljcev. Tudi v tretjem in kasnejših letih se bomo še vedno posluževali 
prostovoljnega dela na nespremenjeni ravni (preglednica 19). 
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Preglednica 18: Načrtovanje stroškov zaposlenih prvo leto 

Osebje Število Mesečna bruto plača 
 na zaposlenega (€) 

Skupaj mesečne 
 bruto plače (€) 

Direktor 1 1.600 1.600 
Prodaja 2 800 1.600 
Prostovoljci 25 25 625 
Skupaj mesečno     3.825 
Skupaj letno   45.900 

Preglednica 19: Načrtovanje stroškov zaposlenih po letih 

Osebje Mesečna bruto plača na 
zaposlenega (€) 

2. leto 
(€) 

3. leto 
(€) 

4. leto 
(€) 

5. leto 
(€) 

Direktor 1.600 19.200 19.200 19.200 19.200 
Veleprodaja/koordinacija 
zbiranja 1.250 0 45.000 45.000 45.000 

Prodaja 800 19.200 38.400 57.600 76.800 
Prostovoljci 25 7.500 625 625 625 
Skupaj  45.900 103.225 122.425 141.625 

5.6.3 Poslovni proces 

Potek poslovnega procesa je prikazan na sliki 18. Celoten proces se bo začel z zbiranjem 
starega tekstila in rabljenih oblačil. V začetni fazi zbiranja nam bodo pomagali prostovoljci, ki 
bodo po vnaprej določenem urniku in zbirnih mestih ter od vrat do vrat po različnih 
stanovanjskih soseskah v Ljubljani zbirali star tekstil in rabljena oblačila. Njihova naloga bo 
prevzem materiala, ki ga bodo stanovalci in občani prinesli na zbirno mesto, in nato oddaja 
pooblaščenemu delavcu za prevoz v skladišče v Ljubljani. Zbiranje bo potekalo tudi na lastnih 
prireditvah in promocijskih dogodkih, v lastnih trgovinah, v zbirnih centrih na sedežih vseh treh 
partnerjev in kasneje na petih stalnih mestih v Ljubljani. Prvo in drugo leto, ko bomo zbrali 
manjše količine rabljenih oblačil in tekstila, bomo tekstil odpeljali v skladišče v Ljubljani ter ga 
tam razvrstili in očistili, popravili do te mere, da ga bomo lahko direktno prodajali v dveh 
lastnih trgovinah. V kasnejši fazi, po tretjem letu, predvidevamo, da bomo zbrani tekstil 
odpeljali v obdelovalni obrat partnerja Zadruga Dobrote v Dravogradu, kjer bomo zbrani 
tekstil razvrstili po kakovosti in namembnosti za nadaljnjo reciklažo. Tekstil in oblačila bomo 
očistili, odpravili napake in ga pripravili za nadaljnjo prodajo v Sloveniji ali ga izvozili v tujino. 
Stari tekstil, ostanke blaga in druge neuporabne tekstilije bomo obdelali in pripravili za 
nadaljnjo reciklažo v Sloveniji ali izvozili v tujino. 
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Slika 18: Poslovni proces 

5.6.4 Odgovornost in vloga partnerjev 

Mladinski center Dravinjske doline je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje od leta 
2005 in katere cilj je kvalitetna zaposlitev mladih. Izvajajo razne aktivnosti za čim večji krog 
mladostnikov in jih na ta način poskušajo zaposliti, jim ponuditi nova delovna mesta in jih tako 
odvrniti od slabih vzorov današnjega sveta. Že od ustanovitve delujejo kot posvetovalni organ 
za mladino, zato imajo na tem področju že veliko izkušenj in kontaktov z drugimi 
organizacijami. Mladostnikom, ki ne vedo, na kakšen način nadaljevati svojo življenjsko pot, 
ponujajo svoje aktivnosti, jih informirajo, usmerjajo k drugim pristojnim inštitucijam in jim 
organizirajo razna neformalna izobraževanja. Tako jim olajšajo pridobivanje službe oziroma 
pot nazaj v šolo. V Zadrugi Tovarna dela Tekstil bodo mladim še v večji meri lahko ponudili 
ne samo neformalno pač pa tudi formalno usposabljanje in konkretna delovna mesta.  

Društvo za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva bo prevzelo pripravo vsega 
potrebnega za zagon trgovine z rabljenim tekstilom. S tem je mišljeno, da se pripravi načrt 
delovanja trgovine, pridobijo dovoljenja, naredijo izračuni, oblikujejo odnosi z javnostjo ter 
izvajajo izobraževanja in delavnice za podporo dejavnosti. Prav tako bo društvo zadolženo za 
vodenje trgovine z rabljenim tekstilom, kar zajema marketinške, organizacijske, pravne, in 
računovodske aktivnosti, potrebne za delovanje trgovine, ter izobraževanje in usposabljanje 
oseb, vključenih v dejavnost trgovine. Med drugim bodo odgovorni za komuniciranje in 
ozaveščanje javnosti o reciklaži tekstila in ponovni uporabi oblačil ter za pripravljanje in 
izvajanje raznih dogodkov na to temo. Pripravili so tudi že spletno stran za Zadrugo Tovarna 
dela in profil na socialnem omrežju Facebook ter izdelali celostno grafično podobo in logotip s 
promocijskim materialom.  

Okoljsko-raziskovalni zavod je razvojno in raziskovalno usmerjen ter izvaja storitve na 
področju ravnanja z odpadki. Imajo že večletne izkušnje na področju logistike tekstilnih 
odpadkov. Med dejavnost Okoljsko-raziskovalnega zavoda spadajo tudi strokovna dela s 
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področja priprave dokumentacije za pridobivanje okoljskih dovoljenj za pravne osebe in 
priprava idejnih zasnov projektov Centrov ravnanja z odpadki. Poseben poudarek dajejo 
preventivnim dejavnostim, s katerimi preprečimo, da odpadek sploh nastane, ter ustreznemu 
ločevanju odpadkov s ciljem povečanja odstotka reciklaže in zmanjševanja količin odloženih 
odpadkov. Okoljsko-raziskovalni zavod pozna snovni tok komunalnih odpadkov glede na 
različne tipe poseljenosti in razpoložljive infrastrukture, zato bo lahko kakovostno prispeval h 
kakovostnemu izvajanju dejavnosti zbiranja tekstila in oblačil.  

Društvo Ekologi brez meja bo predvsem organiziralo ozaveščevalne delavnice, promoviralo 
zbiranje rabljenih oblačil in organiziralo pospeševanje dejavnosti v okviru Zadruge Tovarna 
dela Tekstil. Člani društva imajo veliko izkušenj tudi pri iskanju zainteresiranih partnerjev pri 
odvozu odpadkov in pisanjem strokovnih člankov to temo. V času njihovega delovanja so si 
pridobili tudi izkušnje z zaposlovanjem dolgotrajno brezposelnih oseb in iskalcev prve 
zaposlitve, saj sta v društvu preko razpisa Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih 
zaposleni dve dolgotrajno brezposelni osebi in dva iskalca prve zaposlitve. Kljub temu da je 
društvo nastalo šele leta 2009, imajo bogate izkušnje z ozaveščanjem javnosti o okoljski 
problematiki ravnanja z odpadki. Izkušnje imajo tudi z organizacijo modne revije, za katero so 
s pomočjo prostovoljcev izdelali oblačila iz recikliranih materialov.  

Pridruženi partner Občina Ravne na Koroškem bo zadrugi nudila podporo pri pridobivanju 
dovoljenj za delovanje obrata za procesiranje zbranega tekstila ter sodelovala pri procesu 
iskanja socialno izključenih oseb in njihovem zaposlovanju. Zavod Pika – zavod za razvoj in 
medijsko promocijo podjetništva bo sodeloval pri izvajanju aktivnosti na lokalnem nivoju ter 
pri prenosu znanja in izkušenj pri pranju in čiščenju zbranega tekstila ter pri podjetniškem in 
poslovnem svetovanju za zagon dejavnosti. Združenje oblikovalcev, arhitektov in rokodelcev 
Grupa bo sodeloval pri kampanji ozaveščanja javnosti, pri prostovoljnem zbiranju tekstila in pri 
ustvarjanju modne delavnice.  

5.7 Finančne projekcije 

Finančni načrt je osnova za ocenitev investicijske priložnosti in mora predstavljati podjetnikovo 
najboljše predvidevanje prihodnjega delovanja podjetja, vključujoč najboljšo oceno rezultatov, 
za katere verjamemo, da so realistični in dosegljivi (Drnovšek, Sitar in Vahčič 2005, 115).  

Računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi Slovenskih računovodskih standardov 2008, ki 
jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Vključujejo le tista sredstva in obveznosti, ki se 
nanašajo na poslovanje zadruge. Pri izračunih in projekcijah prihodkov in odhodkov se smatra, 
da se zakonodaja na finančnem področju ne bo bistveni spremenila v obdobju poslovnega 
načrta.  
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Za finančni načrt smo pripravili tri osnovne predračune:  
 predračun izkaza poslovnega izida, 
 predračun izkaza uspeha in 
 predračun izkaza denarnih tokov. 

5.7.1 Predračun izkaza uspeha za 5 let poslovanja 

Preglednica 20: Izkaz poslovnega uspeha (v evrih) 
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  299.850 374.300 492.960 605.220 700.800 
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 299.850 368.300 475.160 580.620 671.300 
II. Čisti prihodki od prodaje na trgih EU 0 0 10.000 15.000 17.500 
III. Čisti prihodki od prodaje na trgih zunaj EU 0 6.000 7.800 9.600 12.000 
B. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
C. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 339.850 414.300 532.960 645.220 740.800 
D. POSLOVNI ODHODKI 322.220 234.900 342.685 406.285 480.085 
I. Stroški blaga, materiala in storitev 182.200 159.000 203.400 247.800 302.400 
1. Nabavna vrednost blaga  0 0 0 0 0 
2. Stroški porabljenega materiala 19.200 25.000 31.000 37.000 42.000 
2.1. Stroški surovin in materiala 0 0 0 0 0 
2.2. Stroški pomožnega materiala 7.200 13.000 16.000 19.000 22.000 
2.3. Stroški nadomestnih delov 0 0 0 0 0 
2.4. Drugi stroški materiala 12.000 12.000 15.000 18.000 20.000 
3. Stroški storitev 81.500 67.000 86.200 105.400 130.200 
3.1. Stroški promocijskih aktivnosti 30.500 10.000 15.000 20.000 30.000 
3.2. Izdelava proizvodov 0 6.000 7.800 9.600 12.000 
3.3. Stroški prevoznih storitev 12.000 12.000 13.000 14.000 15.000 
3.4. Stroški vzdrževanja 0 0 0 0 0 
3.5. Stroški najemnin 37.800 37.800 48.600 59.400 70.200 
3.6. Stroški drugih storitev 1.200 1.200 1.800 2.400 3.000 
II. Stroški dela 45.900 45.900 103.225 122.425 141.625 
1. Stroški plač 45.900 45.900 103.225 122.425 141.625 
2. Stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 0 0 0 
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 0 0 0 0 0 
4. Drugi stroški dela 0 0 0 0 0 
III. Odpisi vrednosti, amortizacija 94.120 30.000 36.060 36.060 36.060 
1. Neopredmetena sredstva 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
2. Opredmetena osnovna sredstva 32.060 0 3.030 3.030 3.030 
2.1. Poslovni prostori, zgradba 0 0 0 0 0 
2.2. Oprema, vozila, mehanizacija 32.060 0 3.030 3.030 3.030 
2.3. Drugo 0 0 0 0 0 
IV. Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 0 
E. DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA 17.630 179.400 190.275 238.935 260.715 
F. FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0 
G. FINANČNI ODHODKI 12.860 0 0 0 0 
H. DRUGI PRIHODKI 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
I. DRUGI ODHODKI 0 0 0 0 0 
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Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 
J. CELOTNI DOBIČEK/IZGUBA 70.490 219.400 230.275 278.935 300.715 
K. DAVEK IZ DOBIČKA 14.098 43.880 46.055 55.787 60.143 
L. ODLOŽENI DAVKI 0 0 0 0 0 
M. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 56.392 175.520 184.220 223.148 240.572 
N. Število zaposlenih 3 3 8 10 12 

Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da so prihodki višji od odhodkov. Dobiček iz 
poslovanja v prvem letu znaša 56.392 evrov in se vsako leto povišuje. V drugem letu se 
poveča za skoraj trikrat, predvsem zaradi prodaje dodatnih zalog, sezonskih razlik, postopka 
obdelave in predelave v prvem letu. V naslednjih letih bo približno enakomerno rasel zaradi 
širjenja poslovanja, tako z zbiranjem kot odpiranjem novih prodajaln v treh večjih mestih po 
Sloveniji. Dobiček podjetja bomo namenili za rezerve iz dobička za prihodnja leta in za 
ustanovitev fundacije za pomoč pri iskanju zaposlitve ranljivim ciljnim skupinam, realizaciji in 
sofinanciranju inovativnih projektov in idej na področju socialne ekonomije. 

5.7.2 Predračun Bilance stanja za pet let poslovanja 

Preglednica 21: Bilanca stanja (v evrih) 
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 69.860 47.800 93.690 107.520 121.350 
I. Neopredmetena sredstva in DPČR 0 0 0 0 0 
2. Ostala neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 
3. Dolgoročne AČR 0 0 0 0 0 
II. Opredmetena sredstva 69.860 37.800 83.690 97.520 111.350 
1. Poslovni prostori 37.800 37.800 48.600 59.400 70.200 
2. Oprema in vozila 32.060 0 35.090 38.120 41.150 
3. Drugo 0 0 0 0 0 
III. Naložbene nepremičnine 0 0 0 0 0 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 10.000 10.000 10.000 10.000 
VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 0 0 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 489.250 363.269 234.543 132.918 73.770 
I. Sredstva za prodajo       
II. Zaloge 446.250 343.269 214.543 112.918 53.770 
III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 0 
V. Denarna sredstva 43.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
C. KRATKOROČNE AČR 0 0 0 0 0 
SREDSTVA 559.110 411.069 328.233 240.438 195.120 
      
A. KAPITAL 60.000 27.800 40.000 40.000 40.000 
I. Vpoklicani kapital 60.000 0 0 0 0 
II. Kapitalske rezerve 0 0 0 0 0 
III. Rezerve iz dobička 0 27.800 40.000 40.000 40.000 
IV. Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 0 0 
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Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 
V. Preneseni čisti dobiček/izguba 0     
VI. Čisti čisti dobiček/izguba 0     
B. REZERVACIJE IN DPČR 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
1. Rezervacije 0 0 0 0 0 
2. Dolgoročne PČR 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 0 0 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 0 0 
III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 0 0 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 12.860 0 33.690 37.520 61.350 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 0 0 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 12.860  33.690 37.520 61.350 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 0 0 0 0 0 
D. KRATKOROČNE PČR  446.250 343.269 214.543 112.918 53.770 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 559.110 411.069 328.233 230.438 195.120 

Iz predračuna bilance stanja je razvidno, da bo podjetje iz leta v leto večalo čisti dobiček, in 
sicer z zmanjševanjem kratkoročnih sredstev in večanjem kapitala od tretjega leta naprej. 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so bodo povečevale, saj bomo imeli večje količine 
zalog. 

5.7.3 Predračun izkaza denarnih tokov 

Preglednica 22: Izkaz denarnih tokov (v evrih) 
Postavka 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
1. Dobiček/izguba pred obdavčitvijo 219.400 230.275 278.935 300.715 
2. Amortizacija 30.000 3.060 3.060 3.060 
3. Davki iz dobička -43.880 -46.055 -55.787 -60.143 
4. Zmanjšanje/povečanje poslovnih terjatev 10.000 10.000 10.000 10.000 
5. Zmanjšanje/povečanje zalog 343.269 214.543 112.918 53.770 
6. Zmanjšanje/povečanje poslovnih dolgov -12.680 0 0 0 
7. Povečanje za finančne odhodke 0 33.690 37.520 61.350 
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju 546.109 445.513 386.646 368.752 
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBAH     
1. Prejemki od kratkoročnih finančnih naložb 0 0 0 0 
Prebitek prejemkov/izdatkov pri naložbenju 0 0 0 0 
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
1. Prejemki, izdatki dolg. finančne obveznosti  0 0 0 0 
2. Prejemki, izdatki za kratk. finančne obveznosti 0 33.690 37.520 61.350 
Prebitek prejemkov/izdatkov pri financiranju 0 33.690 37.520 61.350 
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV     
1. Denarni izid v obdobju  546.109 411.823 349.126 307.402 
2. Začetno stanje denarnih sredstev 20.000 20.000 20.000 20.000 
3. Končno stanje denarnih sredstev 566.109 431.823 369.126 327.402 
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Predračun denarnih tokov prikaže, da izkazuje podjetje v vseh letih pozitivni denarni izid, kar 
pomeni, da je v vseh letih sposobno poravnati svoje obveznosti. Iz preglednice 22 je razvidno 
tudi, da podjetje iz leta v leto viša denarne tokove, kar pomeni izboljšanje poslovanja na vseh 
ravneh v podjetju. 

5.7.4 Ravnanje z dobičkom 

Dobiček, ki ga bomo ustvarili v prvem letu poslovanja, bomo namenili deloma za rezerve iz 
dobička in deloma za pokritje stroškov, ki bodo nastali z vzpostavitvijo delovanja podjetja. 
Dobiček, ustvarjen v drugem letu, bomo investirali v nadaljnji razvoj in širitev poslovanja 
podjetja, saj bomo v tretjem letu odprli dodatno prodajalno in nova zbirna mesta za stari tekstil 
in rabljena oblačila. Enako bomo naredili z dobičkom, ustvarjenim v tretjem in četrtem letu, saj 
bomo od drugega leta naprej odprli še tri dodatne prodajalne. Ustanovili bomo fundacijo za 
pomoč pri iskanju zaposlitve za ranljive ciljne skupine ter za realizacijo idej in sofinanciranje 
inovativnih projektov na področju socialne ekonomije. Temu bomo letno namenili deset 
odstotkov dobička. V prvih petih letih si člani zadruge ne bomo izplačevali dobička, v 
omejenem obsegu, določenem v aktu zadruge, pa si ga bomo izplačali v naslednjih letih. 

5.7.5  Kritična tveganja in problemi 

S finančnega vidika zadruga upravlja s kreditnim tveganjem in plačilnosposobnostnim 
tveganjem. Pri kreditnem tveganju lahko pride do tega, da terjatve do kupcev in drugih pravnih 
oseb ne bodo plačane v celoti ali pa sploh ne bodo. Plačilnosposobnostno tveganje pomeni, da 
bo zadruga naletela na težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za plačevanje 
obveznosti. 



60 

6 SKLEP 

Pri izdelavi diplomske naloge sem želel raziskati nove razvojne priložnosti in možnosti 
socialnega podjetništva v Sloveniji s konkretnim primerom poslovnega načrta. Problematika, ki 
jo rešujemo, je v zvezi z ravnanjem z odpadki, s poudarkom na tekstilu in oblačilih. V 
teoretičnem delu sem osvežil in poglobil že pridobljeno znanje o pisanju poslovnega načrta, 
socialnem podjetništvu in sodobnih pristopih reševanja okoljske problematike ravnanja z 
odpadki. Z izdelavo poslovnega načrta in podrobno tržno raziskavo smo želeli raziskati trg in 
potencialne darovalce, kupce naših storitev in proizvodov ter upravičiti nastanek, razvoj in 
nadaljnje poslovanje zadruge. S tržno raziskavo smo ugotovili, da so prebivalci Slovenije slabo 
obveščeni o možnostih ravnanja s tovrstnimi odpadki, nakupu rabljenih oblačil in negativnih 
posledicah nepravilnega ravnanja s temi odpadki za okolje. Raziskava je pokazala, da so 
anketirani pripravljeni sodelovati, to je darovati stari tekstil in rabljena oblačila na zbirnih 
točkah. Pripravljeni so tudi na nakup, vendar sta za zdaj tovrstna ponudba in izbira še zelo 
majhni. Iz tržne raziskave je razvidno tudi to, da sta našim potencialnim darovalcem in kupcem 
pomembnejši kvaliteta in ohranjenost blaga in oblačil kot pa njihova blagovna znamka. V 
poslovnem načrtu smo raziskali tudi konkurenco, ki je trenutno v Sloveniji zelo šibka. Z 
zbiranjem in prodajo se ukvarja do pet profitnih in neprofitnih podjetij, vendar ni nobeno 
razvilo poslovanja v taki meri in na takšen način, kot ga načrtujemo mi. To je za nas velika 
konkurenčna prednost in tržna niša za razvoj poslovanja. S postavljeno trženjsko, prodajno in 
izvedbeno strategijo bomo dosegli velik krog potencialnih kupcev. Zadnji in najpomembnejši 
del je bil finančni načrt, ki je pokazal, da bomo sposobni pokriti vse stroške in obveznosti do 
virov sredstev ter že v prvem letu doseči dobiček. Pridobljeni dobiček bomo vlagali v nadaljnji 
razvoj, saj želimo našo storitev približati čim večjemu številu prebivalcev Slovenije. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Seznami izdelkov s cenami 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Lepo pozdravljeni,  

moje ime je Mitja Petovar in sem absolvent Fakultete za management Koper. V svoji 
diplomski nalogi raziskujem problematiko ozaveščenosti o ravnanju s tekstilnimi odpadki. 
Vprašalnik, ki je pred vami, mi bo v veliko pomoč pri pripravi diplomskega dela. Prosim Vas, 
da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na spodnja vprašanja, za vašo gesto se Vam že 
vnaprej lepo zahvaljujem. Vprašalnik je popolnoma anonimen. 

I. Ozaveščenost in informiranost 
 

1. Ste seznanjeni z negativnimi posledicami, ki jih ima nepravilno ravnanje in odlaganje 
tekstilnih odpadkov za okolje in naravo? 

DA NE 
 

2. Ali ste vedeli:  
– da je za vzgojo enega kilograma bombaža potrebnih 26.000 litrov vode? DA NE 
– da se za proizvodnjo bombaža uporabljajo nevarne kemijske substance?  DA NE 
– da se tekstil v veliko primerih proizvaja v manj razvitih državah zaradi slabše kontrole 

nad uporabo nevarnih snovi?           DA NE 
 

3. Kako dobro ste seznanjeni s tem, kako ravnati s tekstilnimi odpadki v Sloveniji ali vaši 
občini (oblačila, čevlji, krpe, posteljnina, brisače …)?  

a) zelo dobro  b) dobro  c) zadovoljivo d) slabo 
 

4. Iz katerih medijev ste o ravnanju z odpadnim tekstilom v Sloveniji izvedeli največ? 

a) televizija  b) časopis c) spletni mediji d) drugo: _____________ 
 

II. Ravnanje s starim tekstilom in oblačili  
 

1. Kako ravnate z vašim starim tekstilom (čevlji, krpe, posteljnina, brisače, ostali tekstil, ki 
ne sodi med oblačila)? 
 
a) odvržem v zabojnik med ostale odpadke 
b) podarim dobrodelnim organizacijam 
c) prodam preko spleta 
d) oddam drugim zbirateljem tekstila 
e) hranim doma 
f) drugo: ____________________ 
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2. Kako ravnate z vašimi oblačili, ki jih več ne uporabljate? 
 
a) odvržem v zabojnik med ostale odpadke 
b) podarim dobrodelnim organizacijam 
c) prodam preko spleta 
d) oddam drugim zbirateljem oblačil 
e) hranim doma 
f) drugo:_______________________  

 
3. Kolikokrat na leto imate »čistko« omar z oblačili?  

a) 1-krat  b) 2-krat  c) 3-krat  d) 4-krat  e) več kot 4-krat    

 
4. Bi bili pripravljeni darovati vaše stare tekstil, oblačila, čevlje in modne dodatke, ki vam 

več ne koristijo oziroma jih več ne uporabljate, socialnemu podjetju s tekstilno 
dejavnostjo za zbiranje, obdelavo, preoblikovanje in prodajo rabljenega tekstila?  
(Podjetje deluje po načelih socialnega podjetništva in v družbeno, socialno in okoljsko 
korist.) 

DA    NE 
 
Če je vaš odgovor NE, kaj je razlog, da ne bi? 
_____________________________________ 

 
5. Kakšen način zbiranja in predaje tekstila bi vam osebno najbolj ustrezal? 

 
a) v zbirnih centrih 
b) v vrečah od vrat do vrat 
c) odlaganje vreč pred vrati oziroma na pločniku 
d) v trgovini z rabljenimi oblačili 
e) oddaja prostovoljcem iz vaše bližine 
f) zabojniki v večjih nakupovalnih centrih 
g) zabojniki v moji soseski 
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III. Trgovina z rabljenimi oblačili 
 

1. Že poznate kakšno trgovino z rabljenimi oblačili v Sloveniji?  

DA    NE 
 
Če je vaš odgovor DA, prosim, dopišite katero? _____________________________ 

 
2. Ste že kdaj kupili kakšen kos rabljenega oblačila v taki trgovini ali kako drugače (na 

primer preko spleta …)?  

DA    NE 
 
Če ne, zakaj ne?   
 
a) nisem našel/-la nič zame 
b) nerad/-a kupujem rabljena oblačila 
c) oblačila niso dovolj kakovostna 
d) še nisem pomisli/-a na to 
e) drugo:______________________ 

 
3. Kaj vam je oziroma bi vam bilo ob nakupu rabljenih oblačil pomembno? (Ocenite na 

razponu, na katerem 1 pomeni zelo nepomembno, 5 pa zelo pomembno.) 
      
a) blagovna znamka   1 2 3 4 5 
b) zgled oblačila    1 2 3 4 5 
c) ohranjenost oblačila    1 2 3 4 5 
d) kakovost blaga     1 2 3 4 5 

 
4. Bi se odločili za obisk trgovine z rabljenimi oblačili? 

 
a) zagotovo b) verjetno c) ne vem d) najbrž ne  e) gotovo ne  
 
Če je vaš odgovor c, d ali e, ga utemeljite. _____________________________ 
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IV. Demografski podatki 
 

5. Spol 

M    Ž 
 

6. Starost 
 
a) od 18 do 25 
b) od 26 do 32 
c) od 33 do 40 
d) od 41 do 55 
e) 56 ali več 

 
7. Stopnja izobrazbe 

 
a) končana osnovna šola 
b) končana srednja ali poklicna šola 
c) diploma višje ali visoke šole 
d) univerzitetna diploma 
e) magisterij ali doktorat 

 
8. Kolikšen je vaš okvirni redni mesečni (neto) dohodek?  

 
a) 500 evrov ali manj 
b) od 501 do 1000 evrov 
c) od 1001 do 1500 evrov 
d) 1501 evro ali več 

 
9. Kje stanujete?  

 
a) hiša 
b) stanovanjski bloki 
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SEZNAMI IZDELKOV S CENAMI 

Opomba: Ž – ženski artikel, M – moški artikel, O-otroški artikel 

Ženski program Cena (€) 
PLAŠČ zimski (Ž) 20,50 
PLAŠČ krznen (Ž) 25,50 
SUKNJIČ (Ž) 12,00 
USNJENA JAKNA KR (Ž) 35,90 
USNJENA JAKNA D (Ž) 45,90 
JAKNA PREHODNA (Ž) 13,90 
JAKNA ZIMSKA (Ž) 16,90 
JAKNA jeans (Ž) 11,90 
VETROVKA (Ž) 9,00 
OBLEKA lanena (Ž) 10,00 
OBLEKA elegantna (Ž) 12,00 
OBLEKA casual (Ž) 8,35 
SRAJCA DR (Ž) 5,20 
SRAJCA KR (Ž) 4,50 
SRAJCA lanena (Ž) 4,50 
MAJICA - T KR (Ž) 3,50 
MAJICA DR (Ž) 5,00 
BLUZA DR (Ž) 5,00 
BLUZA KR (Ž) 3,80 
BLUZA lan KR (Ž) 4,50 
MAJICA DR PULI (Ž) 5,50 
PULOVER DR (Ž) 8,00 
BREZROKAVNIK volna (Ž) 6,00 
BREZROKAVNIK zimski (Ž) 7,50 
BREZROKAVNIK usnjen (Ž) 15,00 
HLAČE blago KR (Ž) 5,00 
HLAČE blago D (Ž) 10,00 
HLAČE blago 3/4 (Ž) 8,50 
HLAČE jeans KR (Ž) 9,00 
HLAČE jeans 3/4 (Ž) 8,50 
HLAČE jeans D (Ž) 10,00 
HLAČE žamet D (Ž) 11,00 
HLAČE lan D (Ž) 12,00 
KRILO blago KR (Ž) 5,00 
KRILO blago D (Ž) 8,00 
KRILO jeans KR (Ž) 7,00 
KRILO jeans D (Ž) 9,00 
KRILO žamet KR (Ž) 6,00 
KRILO žamet D (Ž) 9,00 
KRILO zimsko (Ž) 9,00 
PAJKICE (Ž) 3,00 
KOPALKE (Ž) 3,00 
NEDRČEK (Ž) 2,50 
TUNIKA (Ž) 5,00 
TOP (Ž) 2,00 
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Ženski program Cena (€) 
PAS (Ž) 5,00 
TORBICE (Ž) 7,90 
NAHRBTNIK (Ž) 6,00 
RUTA (Ž) 2,00 
KAPA zimska (Ž) 3,00 
ŠAL zimski (Ž) 2,50 
ROKAVICE zimske (Ž) 3,00 

 

Moški program Cena (€) 
PLAŠČ zimski (M) 20,50 
PLAŠČ (M) 25,00 
SUKNJIČ (M) 12,00 
USNJENA JAKNA KR (M) 35,90 
USNJENA JAKNA D (M) 45,90 
JAKNA PREHODNA (M) 13,90 
JAKNA ZIMSKA (M) 16,90 
JAKNA jeans (M) 11,90 
VETROVKA (M) 9,00 
OBLEKA elegantna (M) 18,00 
OBLEKA casual (M) 15,00 
SRAJCA KR (M) 10,00 
SRAJCA DR (M) 5,20 
SRAJCA lanena DR (M) 4,50 
SRAJCA žamet DR (M) 5,80 
MAJICA - T KR (M) 3,50 
MAJICA DR (M) 5,00 
MAJICA POLO KR (M) 3,80 
MAJICA POLO DR (M) 5,00 
MAJICA DR PULI (M) 5,00 
PULOVER DR (M) 8,00 
BREZROKAVNIK volna (M) 6,00 
BREZROKAVNIK zimski (M) 7,50 
BREZROKAVNIK usnjen (M) 15,00 
HLAČE blago KR (M) 5,00 
HLAČE blago D (M) 10,00 
HLAČE blago 3/4 (M) 8,50 
HLAČE jeans KR (M) 9,00 
HLAČE jeans 3/4 (M) 8,50 
HLAČE jeans D (M) 10,00 
HLAČE žamet D (M) 11,00 
HLAČE lan D (M) 12,00 
KOPALKE (M) 3,00 
KRAVATA (M) 4,00 
PAS (M) 5,00 
TORBICE (M) 6,90 
NAHRBTNIK (M) 6,00 
KAPA zimska (M) 3,00 
ŠAL zimski (M) 2,50 
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Moški program Cena (€) 
ROKAVICE zimske (M) 3,00 

 

Otroški program Cena (€) 
PLAŠČ zimski (Ž) 8,50 
PLAŠČ (O) 7,50 
SUKNJIČ (O) 6,00 
FRAK (O) 2,90 
JAKNA PREHODNA (O) 5,00 
BUNDA zimska (O) 7,50 
JAKNA jeans (O) 5,50 
VETROVKA (O) 5,50 
OBLEKA (O) 4,00 
SRAJCA KR (O) 2,50 
SRAJCA DR (O) 2,50 
MAJICA - T KR (O) 2,00 
MAJICA DR (O) 3,00 
PULOVER DR (O) 3,00 
BREZROKAVNIK (O) 2,00 
HLAČE blago KR (O) 2,00 
HLAČE blago D (O) 4,00 
HLAČE blago 3/4 (O) 2,50 
HLAČE jeans KR (O) 4,00 
HLAČE jeans 3/4 (O) 3,00 
HLAČE jeans D (O) 5,00 
HLAČE žamet D (O) 5,00 
KRILO blago KR (O) 2,00 
KRILO jeans KR (O) 2,50 
KRILO žamet KR (O) 3,00 
PAJKICE (Ž) 1,50 
KOPALKE (O) 2,00 
PUSTNI KOSTUM (O) 3,00 
PAS (O) 3,00 
TORBICE (O) 3,00 
NAHRBTNIK (O) 4,00 
KAPA zimska (O) 2,50 
ŠAL zimski (O) 1,50 
ROKAVICE zimske (O) 2,50 
POTOVALNA TORBA() 4,00 
NAKIT 1,00 

 

Športni program Cena (€) 
SMUČARSKI KOMBINEZON (M) 15,90 
SMUČARSKE HLAČE (O) 7,50 
PULOVER zimski (M) 7,50 
PULOVER zimski (Ž) 7,50 
PULOVER zimski (O) 4,50 
MAJICA KR (Ž) 3,00 
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MAJICA DR (Ž) 3,00 
MAJICA KR (M) 3,00 
MAJICA DR (M) 3,00 
MAJICA KR (O) 2,00 
MAJICA DR (O) 2,50 
HLAČE KR (M) 5,00 
HLAČE KR (Ž) 5,00 
HLAČE KR (O) 2,50 
KOLESARSKA VETROVKA (M) 7,50 
KOLESARSKA VETROVKA (Ž) 7,50 
KOLESARSKA VETROVKA (O) 4,50 
TRENIRKA ZG. DEL (M) 5,00 
TRENIRKA SP. DEL (M) 5,00 
TRENIRKA ZG. DEL (Ž) 5,00 
TRENIRKA SP. DEL (Ž) 5,00 
TRENIRKA ZG. DEL (O) 3,00 
TRENIRKA SP. DEL (O) 3,00 
TRENIRKA KOMPLET (M) 8,00 
TRENIRKA KOMPLET (Ž) 8,00 
TRENIRKA KOMPLET (O) 5,00 
DRES ZG (M) 5,00 
DRES SP (M) 5,00 
DRES ZG (Ž) 5,00 
DRES SP (Ž) 5,00 
DRES ZG (O) 2,50 
DRES SP (O) 2,50 
DRES KOMPLET (M) 8,00 
DRES KOMPLET (Ž) 10,00 
DRES KOMPLET (O) 4,00 
KAPA športna (M) 4,00 
KAPA športna (Ž) 4,00 
KAPA športna (O) 2,50 

 

Drugo Cena 
(€/kos) 

ROBČKI  0,10 
PRTI  3,00 
ZAVESE 3,00 
GUMBI VEČJI 1,00 
GUMBI MANJŠI 0,50 
POSTELJNINA 4,00 
VEZALKE ZA ČEVLJE 1,00 
PREŠITE ODEJE 7,50 
DEKE 6,00 
SEZONSKA OBUTEV 8,50 
  
  Cena (€/t) 
BELE KRPE ZA BRISANJE IN ČIŠČENJE 950,00 
OSTALE KRPE 500,00 
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IZVOZ Cena (€/t) 
OBLAČILA 3.000,00 
OBLEKE ZA PONOVNO UPORABO – AFRIKA 900,00 
OBLEKE ZA PONOVNO UPORABO – PAKISTAN 200,00 

 


